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SYRIANI SOPATRI gr MARCELLINI* 
7 SCHOLIA AD 

nud STATUS 

quae hoc volumine continentur, primus edidit Aldus 1509. 

in secundo Rhetorum Graecorum tomo, p. 1—35L 

| Duae existunt horum scholiorum recensiones. Altera, 

quae genuinos Syriani et Sopatri commentarios, seorsim 

1) De his triumviris pauca inveniuntur apud historiae Hitte- 

rariae scriptores. 

Fabric. Bibl. Graec. Vol. IX. p. 357. ed. Harl. 

SvRIAxus, Philoxeni F., patria Alexandrínus, philosophus 

eximius, et post praeceptorem, Plutarchum, Nestorii F., Atheni- 

ensis scholae maga gloria fuit,*in qua Platonicam praecipue 

docuit philosophiam et, successore relicto Proclo, discipulo, 

diem obiit circa annum Christi, ut coniicio, 450. Laudat hunc 

saepe Proclus in suis commentariis sub διδασκάλον et καϑηγε- 

μόνος sui nomine, et eodem tumulo ossa sua mortui ad Syri- 

eni corpus reponi iussit in suburbio Atheniensi , ut narrat Ma- 

rinus in Procli vitae c. 36. Defuncti manes Isidorus philoso- 

phus , ἐπιτάφιον ϑυμιαϑρίδα, sive thuribulum secum adferens 

cultu est prosequutus, teste Damascio apud Photium. cod. 

CCXLII. 
Ibid. Vol. VI. p. 103. 

SoPATER non est[Plotinianae ille scholae successor celeber- 

rimus, quem Constantinus M. occidit, sed alius sophista, du- 

'centis annis iunior. 

Ibid. Yol VI. p. 75. 

MARCELLINUS idem mihi videtur, cuius vitam "Thucydidis 

habemus. 
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utrumque scriptum, exbibet, continetur codice Veneto 
433. sec. XIV. membran. forma octava 32). Sed desidera- 

tur in hoc codice Marcellinus, quem nec alibi seorsim. 
Scriptum inveni Alteram, in quam Aldus incidit, non re- 
censionem, sed farraginem potius dixerim, ab ignoto quo- 
dam rhetoricae professore in scholarum suarum usum com- 
pilatam , eoque medo digestam, ut ex unoquoque trium ho- 
rum commentariorum, quidquid ad explicandos singulos Her- 
mogenis locos spectaret, in unum locum conferret. Hoc ve- 
ro labore, in commentariis, qui non singula verba sed con- 
tinua oratione sensum auctoris explicant iam per se difficili 
tanta cum levitate defunctus est anonymus noster, ut sepo- 
sita"omni, qua auctoris cuiuscunque opera tractanda sunt, 
verecundia, pro arbitrio verba transponeret vel immutaret, 
alia, atque in his imprimis veterum auctorum locos muti- 
laret et in brevius contraheret, quae Syriani essent, non 
raro Sopatro tribueret, saepe Syriani et Sopatri commen- 
tarios in unum coniiceret, longiores autem excursus, So- 
patri imprimis, prorsus omitteret. Hanc libri Aldini con- 

ditionem quamquam non sime magno dolore observaveram,; 
animusque magis ad genuinos Syriani et Sopatri commen- 

tarios edendos ferebat, stetit tamen sententia, librum etiam 

2 Codicem egregium tanta cum diligentia descripsit Morelli 
in bibliotheca manuscripta p. 298—304. ut mihi nihil reliquerit, 

nisi foliorum , glutinatoris vitio misere disiectorum , ordinem 

notandi negotium. 4A folio 53. t. transi ad fol. 87. r. deinceps 

iustus ordo servatus est usque ad fol. 237. A fo]. 237, regre- 

dere ad fol 79—86. ἃ fol. 86. transi ad fol. 73—78. ἃ fol. 78. 

regredere ad fol. 68. Denique fol. 72. t. in media pagina:com- 

mentarii finem habebis. A fol. 56—67. fragmenta lexici graeci 

interiecta sunt. Scholia breviora ad libros Hermogenis περὶ 
εὑρέοεων et soi ἰδεῶν cum commentario voluminis septimi consen- 
fiunt, cuius magna pars Syrianum auctorem habet. ζίρολεγό- 
μενα ad librum egi ἐδεῶν quinto volumini inserui, 
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in hac forma utilissimum et a multis iure desideratum ty- 
pis reproducendum esse, idque eo magis necessarium vide- 
batur, quoniam Marcellinus in hac sola recensione contine- 
batur. Ut vero simul genuinam Syriani et Sopatri formam 
lectorum oculis proponerem, hanc inii rationem, ut varie- 
tatem codicis Veneti Syriano in notis subiicerem, Sopatrum 

vero, in recensione Aldima ita mutilatum , ut ad:eum re- 
stituendum notarum spatium non sufficeret, seorsim ex co- 

dice Veneto editum sequenti volumini inseterom, 

Superest iam, ut ad recensionem Aldinam accuratius 
. describendam transeamus, et quid a nobis ad eam emen- 
dandam praestitum sit, exponamus. Pauci huius quoque , 
recensionis existunt codices, credo quod propter voluminis 
magnitudinem scholarum usui minus aptus videbatur. An- 
tiquissimus idemqne reliquorum fons est Par. 2923. seculi 
XI. vel XII. membraraceus, forma quarta, optimae notae. 
Quatuor magnas habet lacunas, ex foliorum integrorum 
iactura ortas, quae ex eo in reliquos codices, Paris. 
2921. et Ambrosian., seculo XV. scriptos, et in editionem 
Aldinam p. 259. 328. 337. et 351. transierunt: in media 
autem pagina, si a folio primo, quod recentiore manu scri- 
ptum est, discesseris, nulla unquam lacuna apparet. Egre- 
gius hic codex cum Aldina maxima ex parte consentit; 
saepius etiam in vitiis, quae codice non adhibito typolhe- . 
tis tribuerentur, sed ubi scribarum culpa lectio depravata 

est, et, id quod saepissime factum est, oculi ab uno ad 
alterum ὁμοιοτέλευτον aberrantis lapsu caecae lacunae or- 
tae sunt, ibi constantem et optimam medelam praebet. Mar- 
gini hic illic scholia minora, eadem manu scripta, adsper- 
88 Sunt, quae etiam Cod. 2921. recepit, sed ità a codice 
principe pendens, ut p. 72. (nostrae editionis,) ubi scri- 

ptura huius pallore evanuit, lacunam reliquerit. Perspecta 
hac codicum inter se ratione ex Ambrosiano et Par. 2921. 
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(Par. 2.) specimina sumsisse satis habui, Parisiensem 2923. 
(Par. 1. vel simpliciter Par.) vero in perpoliendo hoc com- 
maentario constanter ad mamus habui: plurima ad verbum 
contuli , saepe vero etiam, oculis scriptura codicis fatigatis, 

per intervalla ita laborem continuavi, ut ubicunque dubium 
aliquod oboriretur, codicem consulerem, id quod propterea 
satis tuto facere potui, quoniam in lecis sanis codex ple- 
rumque ad verbum cum Aldina consentit. Ubicunque igi- 
tur melior lectio recepta vel lacuna suppleta et prava Al- 
dinae lectio in notis indicata est, ibi emendatio codici 2923. 

debetur, id qued malui semel hoc loco amnotare, quam re- 
cepta lectione in notis repetenda et ad eundem semper au- 
ctorem referenda duplum notarum spatium absumere. Cum 
vero inter secundas curas codicem. inspicere non-amplius 
liceret, neque in locis suspectis, ubi nihil enotaveram , co- 
dicis consensum statuere auderem, multa superfuere vitia 
leviora, in singulis litteris vel in verborum terminationibus 
versantia, quae sine codicis auctoritate e coniectura emen- 
data esse religiose ubique indicavi. 

Reliquos Aldi comumentarios im libros περὶ εὑρέσεων, 
περὶ ἰδεῶν εἰ περὶ δεινότητος in volumen quintum able- 
gavi Sunt illi anonymi auctoris, qui a tribus codicibus ἢ 
Maximus Planudes vocatur. Dubitat quidem Boissonadius 
in praefatione Tiberii p. X., an notulae, cuius aucter librario, 
qui codicem Par. 2918. scripsit, multo recentior sit, tan- 

tum auctoritatis tribuendum sit, nec ego trium, quos attuli, 

testium auctoritate rem confectam esse crediderim, nisi 

3 Cod. Taurin. LXXVII. c. III. 20. titulum habet: Τοῦ 'so- 

getárov καὶ λογιωτάτου κυρίου Μαξίμου τοῦ Πλατούδη Προλεγό- 

μένα τῆς ῥητορικῆς. — Par. 2020. Τοῦ συφωτάτου κυρίου Μαξίμου 

᾿ χοῦ Ἰ]λαγούδη σχόλια κατὰ σύγοψιν sig τὴν ῥητορικήν. — Par. 2918, 

ἔστι δὴ Πλανοίδρυ, φασὶν, ἡ ἐξήγησις. 

“Ὁ 
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Ix. 

eliae essedt rationes, ex cemmeatarlo ipso repetitae, quae - 

. me ad calculum. huio sententiae adiiciendum impellant, Hu- 

jus enim commentarii longe plurimi existunt codjces, quo- 

rum nullus decimum quartum, quo Planudes vixit, seculum 

excedit, plerique seculo decimo quipto scripti suut, Illum 
ex maiore commentario, quo multa Syriani scholia conti- 
nentur, excerptum esse, id quidem in editione ipsa hic il- 

lic demonstravi, et magis etiam omnibus adparebit, quando 
ex antiquissimis Hermogenis codicibus Par. 1983. et 2977. 
seculo decimo scriptis anonymi commentarium, ex quo iam 
egregium Sapphus fragmentum publici iuris feci, volumine 
septimo edidero. "Hanc vero epitomen a' Christiano factam 

esse, apparet ex p. 385. Χριστὸς γεννᾶται, et p. 390. 
τοιαῦτα xai ἔν τῇ ϑείᾳ γραφῇ τὰ περὶ τοῦ ὕφεως xal 
τῆς ἀπάτης αὐτοῦ. His expositis rátionibus non facile te- 
meritatis &ccusabor, quod Maximi Planudae nomen com- 
mentario huic praefixi: sed ut nemo est, qui Planudam 
anthologiae , quae eius nomen fert, auctorem putet, ita 
hunc quoque commentarium ab eo non conscriptum sed . 
compilatum et in compendium redactum esse credo, eum- 

que propter bonum scholiorum delectum et modicum vo- 
lumen frequenti scholarum usu tritum esse, codicum osten- 
dit multitudo. 

Prolegomena et primam huius commentarii partem, 

quae στάσεις continet, Aldus, quoniam uberiores Syriani 
Sopatri et Marcellini commenterios receperat, omisit, his 
vero hic illic, ut p. 261. 329. 337. 351. caput ex Pla- 
nudeo commentario inseruit, adiecta nota: xol ἄλλως ἀνω- 
γύμου. Manc igitur" partem, ab Aldo omissam, ex Mon. 
327. Veneto Class. XI. Cod. 2. et Paris. 2926. doscripsi, 
ita quidem, ut ea capita, quae Aldus Syriani Sopatri et 
Marcellini commentariis inseruerat, me huius libri integri- 
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tas ullum vel iustum detrimentum caperet, suo loco relicta 
cum codice Par. 2926. conferrem, et e volumine quinto 
omitterem, 

Addenda et corrigenda ad finem voluminis quinti in- 
venies. Eidem indices anctorum , in his duobus volumi- 
nibus laudatorum, subiunxi, ut ii» etiam, qui ex indi- 

cibus sapere solent, ante totius operis finom usus eorum 
pateret; 

Scribebam Tubingae nonis lanuarii. 
MDCCCXXXII. 
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ες Q7 
νι Ἔδει μῇ μόνον τοῖς τῆς φύσεως ἀγαϑοῖς, ἀλλᾷ xal s 

οἰκείοις εὑρήμασι κατακοσμεῖαϑαι τὸν ἄνιϑριμτον * iris 

γὰρ οὐσῶν γνῳστιχῶν δυνάμεων ix τῆς᾿ φύσεως ἐψ' τῇ 
ἡμετέρᾳ ψυχῇ, γοῦ, διανοίας καὶ δόξης, δὲ, ὦ ἂς (καὶ dies 
χηνόχαμεν τῶν ἄλλων ἐμψύχων ; φημὶ δὴ Lo καὶ qu. ,: 
τῶν, * μὴ βουλομένη ἡ ἡμετέρα ψυχὴ τὰ δεύτερᾳ. qi 10 

Qty τῆς φύσεως ἐφευρίσκει καὶ αὑτὴ τρία TU. mer 

τα; ἐπιστήμην, “τέχνην, ἐμπειρίαν, ἀναλογοῦνε vro TG 

τριρὶν ἐκείναις γρωστικαῖς δυνάμεσι T i ἡ μὲν͵ ἐπάψτῆς 
μη ἅτε δὴ ἄφταιστος͵ οὖσα γνῶσις: ἀναλοχαῖ 1 τῷ L4 XN 8 

δὲ᾽ τέχνη πρὸς.τὸ. τῆς διανοίας χάλλης ἐξισοῦτα δι ὧ onte 48 

γὰρ ἢ τέχνη. noliextg τὴν τῆς aiu eleg ὁδὸν porc M 
ὀλιγάκις δὲ τῆς ᾿ἀληϑείας ᾿ἀποδιδράσκει τὴ τὴν αἴσϑησιν» 

οὕτω καὶ 7, διάνοιαι πρίλάχις μὲν, ἡ ἑαγρονμέχγη τὴν; τῶν 

πραγμάτων φύσιν. τῆς ἀληθείας οὔκ agigratat ,, ὀβιιάνγ 
xig δὲ: πριύτῃς, ἀπρῳεήγει. τὴν ἀκρίβειαν... διάνοια. δὲ 64 20 
gut. ἀπὸ 'τοῦ διανοδῖμ τεναν ὁδάν":. "δ᾽. ἐμριδιρία ἄνα 

"REL ! b: 
'1 Ald, φητῶν, ΜΝ 
Rhetor; IV. . τ Ὁ 1 
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λογεῖ τῇ δύξῃ" ὥσπερ γὰρ ἡ δύξα ἄνευ λόγου προέρχε- 
ται, οὕτω χαὶ ἡ ἐμπειρία αἰτίας τῶν ἑποχειμένων αὑτῇ 
πραγμάτων ovx ἐπίσταταε. Εἰ δέ τις ἀπορήσειε, διὰ 

τί τρεῖς εἶσι γνωσετιχαὶ τῆς ψυχῆς: δυνάμεις xai μὴ πλεί- 

ξους ἢ ἐλάττους, γιγνωσχέτω, ὅτι τὸ γιγνῶσχον ? ἢ με- 
τὰ λόγου γιγνώσχει ἢ ἄνευ λόγου, xoi εἰ μὲν μετὰ λό- 

yov γίγνεται ἡ διάνοια, εἰ δὲ ἄνευ λόγου, ἡ μὲν χρεῖτ- 
τῶν ἢ χατὰ λόγον ἐστὶν ὑπὲρ ἀπόδειξιν, καὶ γέγνεταε ὃ 

γοῦς, ἡ δὲ ἥττων ἢ χατὰ ἀπόδειξιν, χαὶ γέγνεται ἡ δό- 

40 fa. xol γὰρ ἡ δόξα χείρων ἢ xard ἀπόδειξιν ἐστιν, ἡ 
γὰρ δόξα ὡς ἀγνοοῦσα, οὖχ ἀποδ --- .--- — — — 
— — — — — — valo ἀπόδειξιν οἴσας " ἐπειδὴ 
δὲ τὴν itp ἡμῶν ἐξηγουμένην -ὑητοριχὴν ἐπίχτητον ov- 

σαν ol μὲν πέρα τοῦ προσήκοντος ἐξαίροντες ἐπιστή- 
15 μὴν ὠνόμασαν , ἄλλοι δὲ τέχνην αὐτὴν ἀπεχάλεσαν, ἔτε- 

' got δὲ κακίζοντες ἐμπειρίαν ἀπεφήναντο, μάϑωμεν, ví 
ἐπιστημὴ, τί. τέχνη, τέ ἐμπειρία" εἴπωμεν 4 δὲ πρῶτον, 

* ἐστιν ἐπιστήμη, καὶ τί ἴδιον αὐτῆς. ἐντεῦϑεν οἱ μὲν 
τὴν ἐπιστήμην ὁριζόμενοι γνῶσιν ἄπταιστον οὐ κατώ.“ 

30 xvnonv λέγειν, ἄλλοι δὲ᾽ γνῶσιν. τῶν ὑποχειμένων αὐτῇ 
ἢ πραγμάτων χαϑὰ ἔχει φύσεωρ εἶπον. AAA ἵνα μάϑω- 

pev τί ἔστι γνῶσις, τέσσαρά τινα κεφάλαια εἴπωμεν fta 
δακειμ δῶ, ἀϑληλδες κατὰ τὴν᾽ φωνὴν, διαφέροντα δὲ xa 

τὰς τὸ δημαινόμενον"' Εἰσὶ δὲ ταῦτα, γνωστιχὸν, 7νω- 
25 ὁτὸν; ; yyoensi , γνῶσίς. Τνωστιχόν ἐστιν αὐτὸ τὸ γι- 

* γνῶσκον * ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὃ vae ̓ἄνϑρωπος γνω- 

στικὸν ζὼδν Jon. γνωστὸν δὲ ἐστίν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ 

- 8 Aa. γινώσκων. Idem. fuit in Pas. f. sed. correctum est, 
Ceterum: animadvertendum, primum - -fólium im Par. 4. mamu 

/' pecentio scriptum esso, wndé:factüm denseo, "bU lacuna, 

quae paullo post vequitur non cexplista: sit, 3.Eadem' lacu» 

na est in Ámbros. et Par. 1. 2. 4 Par. 4 et Àmbr., εἴπομεν 

δ Ald. τὸ γῳνώσκων. Ambr, αὐτὸ τὸ γινώσκον ἐστίν. 
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γιγνωσχόμενον, καὶ ἔχον φύσιν τοῦ γιγνώσχεσθαι, ἤτοι 
καταλαμβάνεσθαι. γνωστιχὴ δὲ ὡς ἐπὶ τὴς ἡμετέρας 
διανοίαρ᾽ γνῶσις δὲ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, ἤτοιγε ἀντίληψις, 
ἥτις yt διαβαίνει καὶ διαχονεῖ μεταξὺ τοῦ γιγνωσχομέ- 
γου χαὶ τοῦ γιγνώσκοντος. “Σύνηϑες δὲ ἣν τοῖς παλαι- 5 

oig τὰς ἕξεις γγνώσεις ἐπονομάξειν. ἝΣις δέ ἐστιν. ini- 

χτητὸν πρᾶγμὰ,. ὡς ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς καὶ τῆς φιλο- 

σοφίαρ' καὶ αὐτὴν 6. γὰρ οὖσαν τὴν φιλοσοφίαν ἕξιν 
γψῶσιν ϑείων va καὶ ἀνϑρωπίνων πραγμάτων ἀπεφήναν- 
τὸ. -Σαφηνίαωμεν.7 δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ ὅρου 10: 
τῆς. ἐπιστήμης. Γνῶσίς φησε τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ. 
πραγμάτων. Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα ἐπιστήμη ἔχει. καὶ 
ὑποχείμενον, ἔχει καὶ τέλος" καὶ ὑποχδίμενον «μόν ἐστιω. 
περὶ 0 Xorayíverot, περὶ Ὁ ἐνεργεῖται.) 8 τέλος δέ ἐστιν y 
οὗ ? γάριν πάντα, avro δὲ οὐδενός. “Ἐπὶ τῆς. τεχεθο 1$: 
γικῆς δὲ γνμνάσωμεν τὸν λόγον" ἔχει: ὑποχείμενον 7j ten- 
τονικὴ τὰ ξύλα, τέλος δὲ τὸ ποιῆσαι ϑρόνον ἢ ἄλλο Ti 
τοιοῦτον ἁρμόζον τῇ τεχεονιχῇ" διὰ τοῦτο γὰρ πάντα 
γόγψεξαι χαϑὰ ἔχει φύσεως... Καλῶς προσέϑηκεν ὃ Tob. 
ὅρου πατὴρ, αἱ γὰρ ἐπιστὴμαὶ περὶ τὰ καϑόλαν χατᾳ- 20: 
γένονται ἀεὶ ὡσαὕτως ἔχοντα, αἱ δὲ τέχναι περὶ τὰ με. 
geuortpa, ἐν ῥοῇ ὄντα, .xok.anogQon'. καθὰ. οὖν &ytk» 
φύσεως al. ἐπιατῆμαι γιγνῳφαουσὶ τὰ πράγματα, TOWN 
ἐστεν ὄντως xci ἀληϑώς, ὡς ἐξ αὐτῆς. τῆς φύσεως. vrQo Y 

gAdor. . Μαϑόντες. € 2, Τρ ἐστὶν tSt, μάθωμεν té35" 

iov. αὑτῆς. Ἴδιον ἐδιστήμης. ἐστὶ τὰυπέντα.͵ μετὰ λό" 
γου.. ,γσώσχειν," xod wt: τοι - «vo περὶ: τῶν αὐτῶν. der 
γὰρ -siütyas ὅτι ἐάν. Tag. πρᾶμα ἐπίσταται dx. τύχης ἢ. 
ἐν φύσεως, πολλάκις: μὲν αὐτὸ. qnot. AA  Opnüg . 
ἀγνοῶν τὴν αἰτίαν σφάλλεται, ὁ δὲ πάντα μετὰ λόγου 30 
-.-.----- veu 

6 Ald, et Ambr. avzov, . Par, 4. eigo, E AM, cagy- 
ψήσωμεν., ' S Par, fs. et Ambr, ἐνεργεῖξαι. — Àld, ἐνεργεῖ. 9 
AId, οὐ. | | M 
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γεγνώσχῶν οὐδέποτε τῆς ἀληϑείας τὴν αἴσϑησιν ἀπο. 

διδράσχει᾽ ἀεὶ δὲ τὰ αὐτὰ πρόσχειται" ἐπειδὴ ovx ἐκ 
πλάνης τινὸς Τὴ ἐπιστήμη βιαζομένη ἄλλοτε. ἄλλως λέω. 
γει, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ αὗτά. ἐρωτώμενος γὰρ ὃ ἀσερολύγος, 

δποῦ ἐστιν ἡ σελήνη, iv, τῇ πρώτῃ τῇ κα΄, ἡμᾶς σφαί». 
σᾳ qroa.. χαλῶς δὲ πρόσχειται χαὶ τὸ 'πξρὶ τῶν αὑτῶν, 
οὐδὲ γὰρ περὶ τοῦ Eguot ὁ ἀστρολόγος. ἐρωτώμενος τὰ. 
περὶ τῆς σελήνης ἀποχρίνεται, ἀλλὰ", περὶ τῶν "αὐτῶν 
ἀποκρίνεται, περὶ ὧν xoà ἐρωτᾶται. αϑωμεν δὲ τέ 

40 ἐστι τέχνη, καὶ ti ἴδιον αὑτῆς" τέχνη" ἐσεὶ. σύφτημα ἐκ- 
καταλήψεων *? ἐμπειρίᾳ συγγεγυμνασμένων πρός T& τέει 
Aog εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίω, ἢ ὡς ἄλλοι ἐξηγοῦνται. 

ἄνευ τοῦ ἐμπειρία ἐχτιϑέμενοι τὸμ ὅρον" ἑχάστην δὲ λέ- 

ξιν χειμένην ἐν τῷ ὕρῳ βασανίσωμεν. σύστημα, ** tour- 
16 ἔσειν, ἀϑροισμα. δεῖ γὰρ εἰδέναε ὅτε πολλῶν Otero. 

τῶν σύστημά ἐστιν ἡ τέχνη, ὥσπερ xol ἡ ἰατρικὴ πολ». 
quy ϑεωρημάτων σύστημα ἐστι" τὸ γὰρ ἀϑροισμα τῶν 
ϑεωρημάτων αὑτὴ αὑτὴν τὴν τέχνην σονίστησε, 13 ποῖοι 
λὰ 533 γὰρ ϑεωρήματα ol ro» τεχνῶν ἐφευῤεταὶ συναυς 

20 γαγόντες; ἑκάστη. τέχνῃ ἁρμοδίως σψνῆψαν «ἐκ καταλή." 
veoy , τοὐτέστιν “ἐξ ἐφευρέσεως" ov γὰρ ἐκ φύσεώς εἰσεν, 
αἱ «τέγναι,. ἀλλ᾽ ἐξ ἐφευρέσεξωᾳ. ἐμπειρίρ, τουτέατεν 03». 
&Raj , καὶ ὡρφ' ἔτυχε 4 τὰ ϑεωρήμφτα ἐξέϑεντο οἱ παλαιοὺ». 

ἀλλ᾽ ἐμπειρίῳ πρῶτον ἐδοχίμωσαν. τὴκ τούτων ἀλήϑειαν,. 
28 καὶ εἶϑ' οὕτως ἐξέϑεντο. ' συγγεγυμνασμένον,, τουτέστιν. 

ὅτι οὐκ ἠρκέαϑησαν τῇ. πείρᾳ cnovov οἱ ϑειρφᾳημάτων, 
διδάσκαλοι; 'λλὰ xvi. συνεγύμνασαν., τὰ ϑεωρήματας 
ποίαν οἰκειότητα καὶ σχέσιν" πρὺς". ἄλληλα- ἔχουσι». 
πρός τι τέλος “ἔχφιστον " “τῶν ἐν TQ βίῳ . ἐντεῦθεν o. 

' POE NIV . 4 

10 Ambr, — “ σύστημα ΜΝ om. t$ 

Ald. συΐστησι. 15 A1. "᾿'ποχλάκις: 7 Ambr. et. Par, “2. πολλά. 

14 Ald, Ambr, et Par. 4, 3. ovg oi exi "καὶ Étvyt. qu npo) 

tfansposui $c. . 
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ὅρος. διεχώρισε *5 τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς xaxortyviag, . 
xal ματαιοτεχνίας ἀπὸ τῶν τεχνῶν" μέχρι γὰρ τούτου 
συμπεριελάμβανεν ὃ ὅρος xal ταύτας, ἐντεῦϑεν δὲ, ὡς 
“εἴπομεν, διαχωρίζει τὰς ἐπιστήμας τοῦτον τὸν τρόπον» 
al ἐπιστῆμαι oU πρός τι τέλοφ εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ ὅ 
"βίῳ. πρὸς οἷς γὰρ ovx ὠφελὲξ ἡ χακοτεχνία, ἀλλὰ καὶ 
βλάπτει, ὡς ἐπὶ τῶν μαγγανευόντὼν ἢ τῶν χλεπτῶν, 
"ἀλλ᾽ οὐδὲ 5 ματαιοτεχνία συμβάλλεται τοῖς ἐν τῷ βίῳ" 
"wg ἐπὶ τούτου τοῦ πολυτρήτου χέγχρου" τοῦτο' γὰρ τί 

᾿συμβάλλεται ἡμῖν εἰς τὸν βίον" τινὲς ** δὲ τὸ ἐκ χατα- 10 
λήψεων ὑργανικῶν ἐξηγήσαντο βιασάμενον τὴν ἀλήϑειαν" 
᾿ἢ γὰρ ἐπιστήμη κχαὶ ἡ τέχνη ἕξις dori; ἡ δὲ ἕξις d» 
'τὴ καρδίᾳ tn ἡμετέρῳ ἐστί. τὰ δὲ ὀργώνικὰ eg ἐπίπαν 

τῶν' πλείστων τεχνῶν ὑλικά ἔστιν. ἀδύνατον δέ ἐστιν € 
ἕγειν ὑλιχὰ ὀργανιχὰ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ καρδίᾳ. Ἔλϑωμεν 145 
δὲ xol εἴπωμεν, τί ἴδιον τέχνης ἐστὶ, τὸ πάντα μετὰ 
λόγου εἰδέναι, καὶ πολλάκις ἐπιτυχεῖν, ὀλιγάκις δὲ ano- 
τυγχάνειν τῆς ἀληϑείας, καὶ εἰ ἴδιον τέχνης ἐστὶ τὸ 
πλειστάχις ἀληϑεύειν,, ὀλιγάχις δὲ ψεύδεσθαι, πῶς εὖ- 
ρίσκομεν Ἶ7 πρλλοὺς πολλάκις μὲν ἀποτυγχάνοντας» ὁλι- 20 
γακὶς δὲ ἐπιτυγχάνοντας; καὶ φαμεν ὅτι παρὰ τὴν τῶν 

μετιόντων ἀμαϑίαν, καὶ οὐ παρὰ τὴν͵ τέχνην τοῦτο γί- 8 
γνεται" oU δεῖ δὲ τὰς τῶν προσώπων ἁμαρτίας ἐπὶ τὰ 
πράγματα μεταφέρειν. πάλιν ἀποροῦσιν, εἰ ἴδιον τέγνης 
τὸ μετὰ λόγου πάντα εἰδέναι, διὰ τί εὑρίσχομεν πολ- 25 
λὰς τῶν τεχνῶν ἀλόγως δημιουργούσας τὰ αὐταῖς ὑπο- 
κείμενα. καὶ λέγομεν ὅτι χἂν χατὰ τοὺς μετιόντας GÀo- 

γός ἐστι τῶν γρόνων ἢ παράδοσις εἰς λήϑην ἐλϑοῦσα, 

ἀλλ᾽ οὖν πᾶσα τέχνη κατὰ τοὺς οἰχείους λόγους, ἤτοι 
xar αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν, λόγους ἔχει χαὶ αἰτίας τινάς. 30 

οὐχ ἔστι γὰρ τέχνη ποτὲ ἄνευ λόγον, ὥς φησε HAa- 

' 45 Ald. διεχώρησε. Par. 1. et Ambr. διεχώρισε. 46 

Ald. “τινῶν. Par. τινές, 17 Ald. εὑρίσκωμεν. ᾿ 

΄ 
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. Toy* τέχνην δὲ ἐγὼ οὗ χαλῶ, ὃ ἂν εἴη ἄλογον πρᾶγμα. 

καὶ εἰ πᾶσα τέχνη χατὰ τοὺς οἰχείους λόγους ἄπταιστός 
lor, τί δήποτε μὴ λέγομεν xol αὐτὰς τὰς 53 τέχνας 
ἐπιστήμας; ἐροῦμεν ἡ ἐπιστήμη ἑχάστοτε ἄπταιστός ἐστε, 

5 πταίει δὲ περὶ τὸν μετιόντα" ἡ δὲ τέχνη xal περὶ 19 
τὸν μετιόντα πεαιστή ἐστε xal περὶ τὸ ὑποχείμενον. 
ὑποχείσϑω γὰρ ἰατρὸς ἄριστος ὑγείαν τῷ χάμνοντε πε- 
ριποιούμενος . χἀκεῖνος μὲν xard τὴν οἰχείαν τέχνην 
ἄπταιστον τὴν ἰατρείαν προσφέροε τῷ χάμνοντι. ὁ δὲ 

ρι κάμνων ἢ ἀπὸ ἀέρος ἢ ἀπὸ ἄλλου τινὸς βλαβεὶς, πται- 
στὴν ἔδειξε τὴν τέχνην. οὐ γὰρ αἱ τέχναι περὶ τῶν χα- 
ϑόλου διαλαμβάνουσιν, οὐδὲ περὶ τῶν ὡσαύτως ἐχόν- 
των, ἀλλὰ περὶ τῶν μερικωτέρων τῶν ὄντων ἐν Qon καὶ 
ἀποῤῥοῇ. πλατύτερον δὲ τὰ περὶ τῆς τέχνης διεξέλϑω- 

45 μεν, χαὶ εἴπωμέν τινα διαίρεσιν τῶν τεχνῶν" ἔστι δὲ 
᾿αὕτη. Τῶν τεχνῶν αἱ μὲν εἰς ἁπαξ εἰσὶν λογιχαὶ, πρά- 
ξεως κατὰ τὸ ἀναγχαῖον μὴ δεόμεναι, ὡς ἐπὶ τῆς ῥη- 

᾿ τοριχῆς 325 καὶ ποιητιχῆς. ϑεωροῦμεν γὰρ πολλοὺς τῶν 

σχεπτομένων εἴτε ῥητοριχὸν εἴτε ποιητιχὸν μὴ γραφῇ 
20 τὼ ἑαυτῶν σχέμματα παράδόντας, εἰ καὶ τῷ ἤλατωνι οὐ 

δοχεῖ, τῷ τῆς διαιρέσεως πατρί. ὃ γὰρ Πλάτων καὶ 
πράξεως λέγει δεῖσθαι τὸν ῥήτορα, εἴγε τῇ ὑποχρίσεε 
κέχρηται . ἡ γὰρ ὑπόχρισις τὴν τῆς πράξεως ἀνεπλήρωσε 
χρείαν. αἱ δὲ τῶν τεχνῶν εἰσι πραχτιχαὶ λόγου κατὰ τὸ 

35 ἀναγχαῖον μὴ δεόμεναι, ὡς ἐπὶ τῶν βαναύσων teyvoy* 

48 τὰς Ald. om. — 19 Ald. παρὰ et paullo post: παρὰ 

τὸ ὑποκείμ. Compendium in Par. 1. utrumque admittit. 20 
Par. 1. ad marg. “Ῥητορικῆς εἶπεν καὶ οὐ σοφιστικῆς " καὶ ποιη- 

τικῆς οὗ γραμματικῆς " ἄλλο γάρ ἐστι ῥητορικὴ, καὶ ἄλλο σοφιστι- 

xsu* ῥητορική dr ἢ τῶν καταλογάδην εὑρύϑμως ποιουμένη τοὺς 

λόγους" σοφιστικὴ δὲ 5 τῶν ῥητορικῶν ϑεαμάτων ἐξήγησις " ποιητι- 

κὴ δὲ ἐπιτήδευσις τῶν ἐμμέτρως προφερόντων τοὺς λόγους" γραμ- 
ματικὴ δὲ 5| τῶν ποιητῶν ἐξήγησις. 
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αὗται γὰρ μᾶλλον πράξει ἢ ἥπερ λόγῳ ?* κέχρηνται. ἐπεὶ : 
δὲ ὃ λόγος σημαίνει τὴν αἰτίαν χαὶ τὸν προφορικὸν xal, 

ἕτερα, ἐνταῦϑα λέγομεν λόγον οὐ. τὸν σημαίνοντα ?? τὴν 

αἰτίαν, ἀλλὰ τὸν προφοριχόν" αἱ δὲ τῶν τεχνῶν εἰσι 
μεκταί. τῶν δὲ μιχτῶν αἱ μέν εἰσιν ἐπίσης 5". λόγῳ & 
καὶ πράξει χεχρημέναι, ὡς ἐπὶ τῆς κιϑαρῳδίας" ἄλλο 

δέ ἐστι χιϑὰρωδία, καὶ ἄλλο φεϑαριστική" χιϑαρωδία 
ἐστὶν ἡ εὕὔρυϑμης συμφωνία τῶν γορδὼν καὶ τῆς ὠδῆς . 

κιϑαριστική ἔστιν ἡ μόνη τῶν χορδῶν εὐφωνία" αἱ δὲ 

τῶν τεχνῶν μᾶλλον λόγῳ κέχρηνται, ἧττον δὲ πράξει, 10 

ὡς ἐπὶ τῆς ὑποχριτιχῆς. οἱ γὰρ ἐξηγηταὶ τὸν ᾽Ορέστην 
Εὐριπίδου 34 ἐξηγούμενοι τὸν ὑποχριγψόμενόν φασι τὸν 
ἹΜενέλαον, τοῦ ᾿Ορέστρυ πολλὰ λαλήσαντος, ὀλίγῃ πρά- 
ἕξει φασὶ κεχρῆσθαι τὸν ὑποχρινόμενον τὸν ΜΜενέλαον͵ 
τηῦ γὰρ ᾿Ορέστου "εἰπόντος" ἀπόδος ὅσον ἔλαβες ἐμοῦ 15 
πατρὸς πάρα, σχηματίσασϑαί φασι τὸν Μενέλαον, ἤτοι 
τὸν ὑποχριτὴν xci ἀνανεῦσαι. ὅϑεν xol ὁ ἐπιφερόμε- 
vog ἴαμβϑος, ὡς ἀνανενευχότος 35 τοῦ Μενελάου νομίσαν- 
teg περὶ τῶν χρημάτων τὸν ̓Ορέστην διαλ λέγεσθαι, ἐπι- 

φέρεται οὕτως" οὐ γρήματ᾽ εἶπον . ἐδ᾽ οὖν ἡ ὑποχριτις 20 

κὴ λόγῳ μᾶλλον κέχρηται, ἧττον δὲ πράξει. τοῦτο δὲ 

καὶ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς ἔστω ἡμῖν παράδειγμα. λόγῳ γὰρ 
μᾶλλον χέγρηται, ἧττον δὲ πράξει" αἱ δὲ τῶν τεχνῶν 

πράξει μᾶλλον χέχρηνται, ἥττον δὲ λόγῳ" ἐὰν ἐρωτήσῃ 

“ὁ ἰατρὸς, πῶς παρῆλθε. τὴν νύχτα ὁ χάμνων, καὶ τῆς 28 

τροφῆς εἴπῃ τὴν διαίτησιν τοῦ χάμνοντος. Ἔλϑωμεν 

δὲ κοὶ εἴπωμεν, τί ἐστιν ἐμπειρία, καὶ τί ἴδιον αὐτῆς ὁ 
ἐμπειρία ἐστὶ κατά τινας τριβὴ ἄλογος ἐχ παρατηρὴ- 
σεῶς γενομένη . τριβὴ ἄλογος, τουτέστι γνῶσις ἄλογος. 

21 Ald. λόγων' κέγρηται. $2 Ald, σημαινόμενον τὰ τὴν 

eir. . 25 AM, ἐπίσεις. 24 Ald. Εὑρυπίδου. 25 Ald. et 

Par. 1. ἀγενευκότος, scripsi ἀνανενευχ. — 
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οὐδὲ ydo γιγνώσχει ὃ -“ἐμπειρικὸς tart góc" ἔχ παρατηρή- 
σεὶος δὲ γινομένη, ἐπειδὴ μιμητής ἔστιν ὃ ἐμπειρικὸς 

ἰατρὸς TOU δογματιχοῦ" ὃ γὰρ ὁρᾷ ὃ ἐμπειρικὸς, τοῦτο 
καὶ μιμεῖται. ἄλλοι ὁριζόμενος τὴν ἐμπειρίαν τοῦτο 

5 A£yovaw . ἐμπειρία ἐστὶ τήρησις καὶ μνήμη ἄλογος ἀν- 

ϑρωπίνη τῶν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὑφϑέντων. Μνήμη 
& καὶ παρατήρησις ix παραλλήλου τὸ αὐτό" ἄλογος πρόσ- 

κειται διὰ τὸ μὴ γινώσχειν τοὺς ἐμπειρικοὺς τὰς αἰτίας" 
ἀνϑρωπίνη πρόσκειται, διὰ τὴν μνήμην καὶ τήρησιν τῶν 

10 ἀλόγων ξώων" κἀκεῖνα γὰρ ἔχουσε μνήμην καὶ τήρησιν 
τῶν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὀφϑέντων. οὕτω γὰρ εἰς 
ἅπαξ ϑεωρῶν ὁ ἐμπεοιρικὸς ἀρχεῖται τῇ δήσει, ἀλλὰ πολ- 
λάχις ϑεωρῶν ταῦτα μιμεῖται ὡσαύτως γινόμενα" ἴδιον 
δὲ ἐμπειρίας κατά τινας ἀλόγως πάντα εἰδέναι xal ἄνευ 

45 αἰτίας . ἄλλοι δὲ λέγουσιν ἴδιον “ἐμπειρίας τὸ πολλάκπιρ 
μὲν ἀποτυγχάνειν , ὁλιγάχις δὲ ἐπιτυγχάνειν. καὶ τοῦτσ 

|: dx τύχης διὰ παραδείγματος δηλούσϑω τὸ. λοχύμενον" 
ἑατρός ποτέτις ἄριστος ϑεωρήσας τινὰ νέον πυρέττοντα ip C 

ϑέρει ἀπὸ ξανϑῆς χολῆς, προσήνεγκεν ὕδωρ τῷ νοσοῦντε 
20 μνησϑεὶς τοῦ κανόνος, τοῦ λέγοντος, τὰ ἐναντία τῶν 

ἐναντίων ἀναιρετιχὰ ἤτοι ἰάματα. καὶ τοῦτο ποιήσας 
ἰάσατο τὸν χάμνοντα" τοῦτο ϑεωρῆσας ὁ ἐμπειρικπὸς ἰα- 
τρὸς προσήνεγχέν τισιν ὕδωρ πυρέττουσιν ἀγνοῶν τὰς 
αὐτῶν διαϑέσεις, μὴ τὸν λόγον ἐπιστάμενος, xc" ὃν 

45 ἐκεῖνος ὃ ἰατρὸς προσήνεγκεν τῷ πυρέσσοντε τὸ ὕδωρ, 
καὶ οὕτωρ ἀνεῖλε τοὺς πυρέσσοντας" uoÀig δέ τις ἐξ αὖ- 
ἐῶν τῶν καμνόντων ἐσώϑη ἐξ ἐκείνων ἡτεωμένος 35 ὑφ᾽ 

ὧν χἀκεῖνος ὃ ἐκ τοῦ ἀρίστου ἰατροῦ ἰαϑείς" xoi ἐδοὺ 
ἡ ἐμπειρία πολλάκις ἀπέτυχεν" οὐδ᾽ ἁπαξ δὲ κατὰ τοὺρ 

30 οἰκείους λόγους ἀπέτυχεν, ἀλλὰ xaxtivog ὁ ἰαϑεὶξ ἐκ τύ- 
χης τινὸς ἐθεραπεύϑη" εἰ μὴ γὰρ σννέθη ἐξ ἐκείνων 
αἰτιᾶσϑαι, ἤμελλεν καὶ αὑτὸς συναναιρείσδαι τοῖς GÀ- 

2^ Ald. Par. 4. ἠτιώμενος. 
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λοις. Τῆς δὲ ἐπιστήμης 17 πρῶτον εἰκότως ἐμνημὸ- 

γεύσαμεν, ἐπειδὴ λογική ἐστι xol ἅπταιστος, τῆς τέ- 
χνης δεύτερον, ἐπειδὴ λογική ἐστι xel πταιστή" τῆς δὲ 
ἐμπειρίας τρίτης, ἐπειδὴ ἄλογός ἔστε xoà πταιστή. AZ 

, ἔλθωμεν δὲ ?* xal ξητήσωμεν ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς τὰ εἴω-. 5 

ϑότα ?? τέσσαρα χεφάλαια ξήτεῖσθαι ἐπὶ παντὸς TD — 
γματος μὴ ἀμφιβαλλομένου. δεῖ δὲ εἰδέναε, ὅτε οὐχ ἐπὶ 
παντὸς πράγματος ξητοῦμεν ταῦτα τὰ τέσσαρα κεφάς 
λαια" obro' γὰρ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ov 35 ξητοῦμεν εἰ ἔστι, 
xal γὰρ φανέρὰν ὀρῶμεν τὴν ὕπαρξιν τούτου, οὕτω καὶ 10 

ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς τὸ εἰ ἔστιν Qv ξητοῦμεν, φανερὰ yaQ . 

ἐστιν ἢ ὕπαρξις αὑτῆς" ἀλλ᾽ ἀγτὶ τοῦ εἰ ἔστι ῥητοῦμεν 

τὸ πόϑεν τὴν ἔχπαλαι σύφτασιν ἔσχεν ἡ 5 ὀητορική᾽ εἶτα 
τί ἐστι. καὶ τοῦτο γὰρ συμβάλλεται ἡμῖν ὡς δειχϑήσε- 
ται" εἶτα τὸ ὁποῖόν τί ἐσέιν" ἐν τούτῳ γὰρ γηώφχωμεν 15 
τὰς ̓ διαιρέσεις αὐτῆς" εἶτα διὰ τί ἐστιν" ἐν τούτῳ γὰρ 

TO xegedeico τὸν σχοπὸν τῆς ῥητορικῆς ἔχομεν μαϑεῖν. 

τούτων αὕτως ἡμῖν πρατυπωϑέντων, οἱ μὲν τῶν ἐξηγη- 

τῶν μυϑικαῖς ἀπάταις τερπόμενοι ἐξηγοῦνται τὴν ῥητο- 

οικὴν εἶναί tote ἐν τοῖς ϑερῖς. καὶ παραφέρουσι τὺ. δῃ- 20 
μιουργιχὸν ἔπος ἐκεῖνο, 

Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὲ καϑήμενοι ἡγορόωντο, 

τὸ γὰρ ἡγορόωντο ?* εἶδος ϑέλουσι λέγειν τῆς δητορι- 
κῆς, τουτέστιν τὸ δημηγοριχόν'" ἡμεῖς δέ φαμεν, ὅτι 
πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἡ ϑεία φὖσις ἡμῖν ἐχαρίσατο" tqv δὲ 38 

ῥητορικὴν ἡμεῖς παρὰ τοῖς ϑεοῖς οὗ λέγομεν γεγονέναϊ" 
τὴν δὲ πλείστην δύναμιν τῆς ῥητορικῆς ἐν τῷ προφο" 
ρικῷ λόγῳ ϑεωρηῦμεν" δ' DR. προφορικὸς καὶ Q0gnguoi" 
Xogbes καὶ ὑπερώας καὶ τῶν ἄλλων σωματικῶν ὀργανι- 

"S 

27 Ald. τῆς -δὲ ἐπιστήμης δέ, 48 δὲ Par 1, om. . 29 

Ald. ἰωϑώτα, δ80 ob abest ub Ald. et Par, 4.  Posul ettuü 

postulamte,. . 51 τὸ γὰρ ἠγορόωντο Ald, om, anro" 

-—- 
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χῶν" ἐπὶ δὲ τοῦ ϑεοῦ τὸ λέγειν τὰ τοιαῦτα πάσης ἐστὶν 

ἀτοπίας ἀναμεστον" ἄλλως τε δὲ καὶ παρὰ τοῖς ποιη.- 

' Teig ἄλλως λέγονται καὶ ἄλλως νοοῦνται" εἶτα δὲ λέ- 

γουσιν͵ ὅτε μετὰ τοὺς ϑεοὺς ug τοὺς ἥρωας μεταβέβη- 

ὅ xev ἡ τέχνη" dye ϑεωροῦμεν τὸν Πρίαμον τῷ ἐγχωμι- 

' αστιχῷ 375 εἴδει χεχρημένον' ὡς ὅτ᾽ ἂν λέγῃ" 
: Kn μάκαρ "Arosiün μοιρηγενὸς, ὀλβιόδαιμον, 

τῷ δὲ cvy flovAevrixqà τὸν Νέστορα διαλεγόμενον" πρὸς 

τὸν ᾿Δἀγαμέμνονα καὶ τὸν ᾿άχμβλέα , τῷ δὲ δικανιχῷ τὸν 

10 ᾿Ιϑαχήσιον. ̓ Οδυσσέα " φησὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ὃ πριητῆς" 
.— Kai ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν. 

xol λοιπὸν βαϑμηδὸν εἰς τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων ἦλ- 

Ov * ῥητορική ϑεωροῦμεν γὰρ ἀνδράποδα βάρβαρα 
παντὸς ἄμοιρα λόγου ἐπαινοῦντας ἀλλήλους 3) xal λές: 

4 γοντας καὶ ἀπολογουμένους καὶ κατηγρροῦντας, ἅπερ 

ὅ εἰσὶν ἴδια τῆς ῥητορικῆς" πρὸς. ταῦτα δέ φαμεν, ὅτε 

οὐδέποτε τὴν τῶν ἡρώων ἐκείνων εὕὔρυϑμον προφρρὰν 
ῥητοριχὴν ἀποκαλοῦμεν, ἀλλὰ μᾶλλον εἴδησιν λογισμοῦ 
καὶ ὀξύτητα τῶν ἄλλωμ πλείονα" οὔτε δὲ τὴν ἐν τῷ κοι- 

20 νῷ ῥητορικὴν λέγομενς τέχνην γὰρ πάντως οὐχ ἔχει' τοῦτο 

δὲ λέγομεν ὅτι τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐχ φύσεώς εἰσι 

μόνως, ὡς ἐπὶ τοῦ λίϑου" τὰ δὲ ἐκ φύσεως καὶ τέχνης, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ϑρόνου. ἐκ τῆς φύσεως γὰρ ἡ τέχνη λα- 

Bovaa τὴν ὕλην τὸν ϑρόνον ἀπετέλεσεν ?!* ἡ οὖν ῥητο- 

88 ρικὴ ἐν τῷ κοινῷ ὕλης τάξιν ἐπέχει. ἀλλ᾽ ἵνα γνῶμεν ! δε 
τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς ὕπαρξιν πάντως τὰ περιστατριὰ ζη- 
τήσωμεν κεφαλαια" πρόσωπον, τόπον, χρόνον,. τρόπαν, 
αἰτίαν" περιστατικὰ δὲ λέγονται «παρὰ τὸ περιΐστασιϑαι 
αὐτὰ 35 ἑκάστῳ πράγματις ᾿ς Ταῦτα ?$ δὲ δι’ ἱστοριῶν 

315 Ald. τῶν ἐγκωμιαστικῶν. 32 Ald, ἀλλήλοις. 55 

Al. ὑπετέλεσεν, 84 Ald. γνώμην. — 55 Ald. αὐτόν. 36 
Sectiohem: ταῦτα δὲ δι᾿ ἱσιοριῶν — usque ad catalogum rhe- 
torum Atticorum; .fvxoVoyog, “ὕπερίδης, delvagxos.. pu , AB. 1. 
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ὑφηγησόμιϑα. Τέλα nog don τῆς pias" ταύτης 

τύραννος ἐγένετη “Ἱπποκράτης. Té τούτῳ παρᾷδυνα- 

στεύρυσι 37 δύο τινὲς Τέλων xal "Evaiewuog. Koi δὴ 

ἀποϑανόντος τοῦ Ianoxooeroug ἐπεϑύμηφαν ovre, oi^ 

παραδυναστεύογτες τῆς τυραννίδος... xe Q μὲν ᾿Βναίσι- 6 
μος ἔρχεται εἰς τὴν ᾿Ρύδον xaxe τυραννεῖ τῶν ἰδίων 
πολιτῶν, ἣν γὰρ ᾿Ρύδιοςς ὁ δὲ Γέλων ἔμεινε βασιλεύων 
ἐν τῇ Γίλᾳ τῇ πόλει" ὕστερον δὲ εἰς εὐτυχίαν. τῆς τυ- 
ραννίδος αὐτῷ 58 καὶ τῶν πραγμάτων κατασταϑέγτων, οὐκ 
ἔτι ἔμεινεν ἐν τῇ πόλει τῇ ζέλᾳ, - ἀλλ᾽ ἔρχεται ἐν τῇ 10 
“Σνραχούσσῃ" ἔστι δὲ ἡ, vgaxovaga “μηξρόπαλις τῆς 

Σικελίας" xaxsi διέτριβε τυρᾳμνῶν... Μετὰ ϑάνατον τοῦ 
Τέλωνος ἐτνράγνησεν ἡέρων,. "οὗ ι.δὲ λέγουσιν i» . 0. ἀδελ.- 

φὸς αὐτοῦ , ἄλλος λέχρυσεν 0 :Vióg. αὐτοῦ, παρεδυνάφτευσε 

δὲ τούτῳ Κόραξ.-τις, οὗτος à, Κόραξ, € ὅπερ ἄν. ἐβούλετο 45 
παρὰ τῷ βασιλεῖ, μδγαλὼς qæovesro uera ὥφνατον τοῦ- 

του τοῦ lígwvog τυρανγεῖσιλρς οὐχέτε ἤϑελαν. oí «Συρα- 
χούσσιοι , λέγεται γὰρ ὅτι τοσοῦτον ὠμότητι ἐχρήσατο *! 
xœrꝰ αὑτῶν, ὥστε προστάξαι τοῖς «Συρακουσσίοις "μηδὲ 
φϑέγγεσθας τὸ παράπαν. ἀλλὰ διὰ πρδῶν καὶ χειρῶν xo 

xal ὀμμάτων σημαίνειν τὰ πρῴρφφορα.- Xe ὧν - ἄν «te 

ἐν χρείᾳ γένοιτο, ἔνϑεν χαὶ. τὴν ὀρχησρικὴν. Aefhiv 
τὰς ἀρχάς" τῷ γὰρ amoxexAsigOa& λόγον τρὶς.  Zuga- 

κουσσίους ἐμηχανῶντο. σχήματι δεικνψειν τὰ πῤάγματα' 

δεδιὼς οὖν ὃ τῶν “Συραχουσσίων δῆμος μήποις εἰς ὅμοιυ- 35 
ον ἐμπέσος τύραννον," οἰμιέτι τυράννῳ 42, τὰ πράγματα 

20, HBeiskius octavo yolumini oratorum graecorum p. 195 

— 198. inseruit, adjectis emendationibus quibusdam, 57 

Ald. πέρ δυναστεύουσει, Par, et Reisk, παραδιυναστεύουσι. 38 

Ald. αὐτῶν. Par, et Reisk. αὐτῷ. 39 Ald. λήγουσικ. Reisk. 

ὡς oi μὲν λέγουσιν, 0 ἀδελφὰς αὐτοῦ, ὡς δ᾽ ἄλλοε À, 40 Ald. 

τούτων. Par,et Reisk. τούτῳ. 41 Ald. ἐχρήσαντο. Par. et Reisk, 

ἐχρήσατο 42 Ald, τυραννῶν. Per. et Bgiak. τυράννῳ. 
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'κατεπίσξευσανι 45. Μοὶπὸν ἐγίνετο δημοκχρατία πάλιν ἐν 

| τοῖς “Ξυρακαῦσσίοις . χαὶ ἤϑελεν οὗτος 0 Κόραξ ^^ πεί- 

ϑειν καὶ τὸν ὄχλον xei ἀχούεσθαι χαϑάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ 

“Ἰέρωνος ἡκούετο. σχοπήσας δὲ, ὡς ὁ δημος ἀστάϑμη- 

δ tov καὶ ἄταχτον: πέφυχεν πρᾶγμα, καὶ ἐννοήσας ὅτι 

λόγος ἐστὶν ᾧ ὀυθμίξεται ἀνθρώπου τρόπος, ἐσχόπησε 

'διὰ λόγου ἐπὶ τὰ πρόσφορα id δῆμον καὶ προτρέπειν 

xai ἀποτρέπειν. εἰσελθὼν οὖν ἐΐ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν $0 

πᾶς συνηϑροίσϑη δῆμος ἤρξατο λόγοις. 5 πρότερον ϑε-.. 

10 ραπεὺτικοῖς καὶ- κολαχευτικοῖς ἐὴν ἐκαλησίαν 46 χαὶ τὸ 

ϑορυβῶδες παναπραῦναι τοῦ δήμου. ἅτινα καὶ προοίμια 

ἐχάλεσε. μοτὼ δὲ τὸ -Χαταπραῦναι καὶ κατασιγῆσαι τὸν 

-δἥμον. ἤρξωτο περὶ ὧν ἔδεε συμβουλεύειν τῷ. δήμῳ καὶ 

“λέγειν ὡς U^ διηγησει: καὶ" μετὰ ταῦτα ἀνακεφαλαιοῦ- 

35:06 xix ̓ ἀναμιμνήσχειν ἐν συντόμῳ᾽ πέρὶ τῶν' φϑασάν- 

“ων xal e^ bu Ὁ — τὰ λέγϑέντα τῷ δήμῳ, ἅπερ 

-ἐχάλεσε, ' προθίμον,᾿ , διήγησιν, ἀγῶνας, παρέκβασιν, 

ἐπίλογον «' διὰ τοῦτο "7 γὰρ anxævdto 48. τὸν δὴμον 

ὑπείϑειν παϑάπερ ἕνα: ἄνϑρώπον. προοίμιον δὲ λέγεται , 

$0' εὖ προφτιϑέμενον τοῦ Ayo *- oluos yap ἐστιν ἡ ó0og" 

Abiynow , ἔνϑα τις τὴν τοῦδ᾽ πράγματος ποικιλίαν διη- 

γεῖται ἀγῶνερ. δὲ, ἔνϑα παράγει δι᾿: ἐναργῶν *? ἀποδεΐ- 

Dro» .δ᾽ ἐπεδεικνύμενος ὅτι ἀληϑεύει.. Παρέχβασις. δέ 

ἐστιν, ἡνίχω τι πρὸς ἐπιχουρίαν" τῶν λεγομένων παρ᾽ 

kd DE ΄ 

»: 48 Par. “καύεπέσπευσιν. 1 Cic; Brat, 12. Itaque, eit 

Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis, res privatae lon- 

'&o intervallo judiciis repeterentur, 'tum "primum, quod esset 

ucuta illa gens;' et controversa natura, artem et praecepta 

(oracem et Tisiam 'conscripsisse. 45 Ald. λέγει. Par. et 
Reisk. 407019. : 46 Reiskio deesse videtur ἐπέρχεσθαι. vel 

Simile quid. 47 Reisk. διὰ τούτων; ' Ald, et Par. διὰ τοῦτο, 

48 Ald. ἐμηχανεῖτο, Reisk. Par. ἐμηχανᾶτο, 49 Ald. évayav. 
Par. ἐνεργῶν. ' s&sipsi ἐναργῶν. ᾿ UC | 
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αὑτοῦ, “αεἰρώμενος δεῖξαι ὅτι aM con, ντχαὶ τὰ Σοῦ, πρό». 

γματος διηχεῖται" ἐπέλογος δὲ ἡ ἀγαγῃρῳλαίρρᾳς toy. 

V KOLQUOM  ftQary orto τῶν προρτοϑέντων ; Ày x9. My. 

ταῦτα, δὲ διὰ. παραδείγματος σαφήγίαῳμεμ. sdHgooiquóv 

ἔστιν, ὡς ὅταν τις ἐξευμενιζάμενος τοὺς διλᾳφτὰς κατα 5; 
τόνος σποῤσύμανος. τοὺς λόγρυς εἴπῃ" ἀνδρὸς δικασταὶ O 

δικαιότατον "xol ὅσα, ἕτερα. εἰφιν' ̓ ἐξουμεριζόμεα τοὺς: 
δικαστάς. διήγησις δέ iopw, ὡς ὕταν εἴπῃ κατηγαν, 

ρῶν τοῦ τυχόντος, ὅπῳς παρηχρλούϑησαν τὰ χατ΄ ce. 
TOW *, οἷον. χρυαὸν παρακᾳτεϑέμην τῷ δεῖνν καὶ βούλει 10, 
ταί με τούτου στερίσεειν.. aei ἁπλῶς. εἰπεῖψ,. δρήγησίς. 

ἐστι, ἡνίχᾳ T διηγεῖται φὴν. τοῦ πράγματος ὡπόῆδσινι. 

ἀγῶνες δέ -εἰσιν , or. ἂν ὁ. κατηγορῶν «ἀχωμίζηται 59. 
δεῖξαι aif τὰ mag σὐταῦ. “λεγόμενα... “Παρέκβᾳασις, 

δέ. ἐστῶλ, ἡνίχα παρεξέργλτας, τοῦ πράγματος. καὶ φέρα 15, 
εἰπεῖν διηγεῖται καὶ" τὴν €oDségoo ττοῦ .Avayopéyoy δία 
γωγῆπη πειρώμενος δεῖξαν ewEoy aon πρὰ' τούτου, χαχίπι 

στον. ὑπάρχοντα". "EfkéAoyog : δέ ἐστι τῶν. καιρίωμ: Qu, 

γμάτωῷ ἀνοιπεφαλαίωσιᾳν. és. εἰσί t6 méQi7TOr. 
τιχὰ ἐχαφεθῃ. πραγματορ" ταῦτα. δδι διὰ τῆς ̓ ἁσκορίορ καὶ 20. 

ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς ἐμάϑομεμ.. πρόφωπον , sov. Κόρρχρι, 
τὸν ἐφεαρόντα τὴν ῥηξορικήν". τόπον. τὴν οΣυρλίαν,, 
zp6xor ὅτι para, q'avazov. Γέλωνος xci Ἰέρωνος ἐφεῦ-. 
pev ὁ ἸΚόρβοωδ τὴ» ῥητοριχήν᾽ τρύπον, τὰ μέρη. τὰ πέντε. 
τοῦ λόχου" αἰτίαν διὰ τὸ. ποῖσαι πάντας ὡς ἕνα, ἄνε,38, 
ϑρώποιι. Οὗτος. ὃ . Κόραξ οὐ. φϑόνῳ χρατούμενος, TZX, 
τῆς ῥητορίχῆς χηρφύτται διδασχαφίαν, . πάντας, ὁ διδάσχειν. 

ἐπαγγελλόμενος, ἐπὶ 'ὠρισμέψῳ 55 ποσῶ. Tias, δέ tig 

ἀχούφρς t ὅτι τὸ πείϑειν ἐπαγγέλλεται διδάσκειν ἡ " δητορι-- 
κὴ προσέρχεται, αὐτῷ ὡς ned βουλόμενος τὴν τέχνην, 80 
καὶ, δὴ πᾶσαν etg, ἄχρον διδάσχεται. στερίσκειν δὲ ? intei 

"50 ἈΠ; ᾿ἀγωνέζέται. 54: AM. "ἐπὶ δρισμένων πορῶν, Par. 

ei Heik. Vid dpuuévp mowQu: ct 7 — 
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ge νὸν Kópoxo τοῦ μισϑοῦ᾽ διὸ xol δικαστήριον. συν- 
ἐχροτήϑη .- ὑέν, δὲ" "τῷ δικαστηρίῳ φησὶν Ó Τισίας. πρὸρ. 

τὸν Κύραχα τῷ διλημμάτῳ, 55 σχήματι χρηδάμενος. δι- 
λήμματον "δὲ " usd ἐστι λόγος ix Óv0 προτάϑεων ἐνανα. 

δ' τίων τὸ αὐτὸ᾽ πέρας συνάγων. ὦ Κορὰξ , δὶ ἐπηγγείλω 
“διδάσκειν, "ὃ 33: ̓Κόῤαξ φησὶ, τὸ πείϑειν ὃν 5? ἂν ϑέ- 
λῃς" πρὸς ταῦτα o Tioiag * "δὲ này “τὸ πείϑειν ut ἐδί- 
δαξας, ἰδοὺ πείϑω σε μηδὲν λαμβάνειν, εἰ δὲ *^ τὸ nii- ̂  

Duy μὲ οὐχ, ἐδίδαξας xol οὕτως οὐδέν σοὶ παρέχω, ἐπει- 
40 δὴ οὖχ. ἐδιδαξὰς με "τὸ. πείϑειν. Πρὸς ταῦτα λέγουσι: 

φησαι. τὸν Κόραχα τῷ αὐτῷ - σὄγήμὰτὶ" χρησαμενον" εἰ 
μὲν τὸ πεϊϑεὸν. διδαχϑεὶφ᾽ eld με μὴ λαβεῖν, ̓ δοῦνων 
ὀφείλεις, τὸν ᾿μὐσϑὸν. ὡς διδαχϑ εὶς τὸ πείϑειν" εἰ δὲ καὶ 

πᾶλιν οὐ πείϑεις μὲ μὴ λαβεῖν, καὶ οὕτως ὀφείλεις υτῶν 
45 μισϑύν" οὔτε ye ἔπεισας peu 55 λαβεῖν τὸν μισϑόν' 

πρὸς ἑαῦτα" οἱ δικωσταν᾽ ἀντὶ; ̓ψήφου᾽ εὗτον" χακοῦ χό- 
quroc xdzà d, ὥσπερ vao. ὃ κόραξ καὲ τὰ τούτον ὠὰ. 
ἄχρηστα ἡμῖν" εἶσι πρὸς βρῶσιν, οὕτως xul ὑμεῖς᾽ ἀγρη-" 
στοίΐ ἐστε wo⸗ “διοίκησιν ψιραγμάτων διὰ τὴν. ἄκραν δει» 

20 νότητα"", ἢ: ὀὕτωρ, ὥσπερ. ol νεοττοὶ τῶν χορσων᾽ Bow . 

σιν lxcimv —— τῶν )όνέων μὴ λαμβάνονξας τοὺς τγο-'. 

γεῖς ᾿ἐσϑίουσεν; , οὕτως χαὶ Φμεῖς ἀλλήλους ἐσϑίοτε. 5 2έ-. 

γουσι δέ' L7 ὅτι προῦπηρχεν αὕτη ἡ παροιμία 55. xol 
προσφόρῶς 57 el δικασταὶ αὐτῇ ἐχρήααντα. .'O Ζυσίας dà, 

35 ἐκεῖνος ἀπελθὼν "ἤρξατο διδάσχειν καὶ πλατύνέιν τὴν ὁπ-. 

τορικήν" Γοργίἀς δὲ τις eovrivog , “εοντῆ δέ ἐσει" πό- 

λις τῆς Σικελίας, μαϑητεύει τῷ Τισιᾳ 59:xol μετὰ τᾷ. 

μειϑεῖν ὑπὸστρέφει. οἴκαδε. Emuuev δὲ ae meg ἐν 4-. 

52 Ald. ̓ διλημμάτωνς Par. et Reisk. διλημμάτῳ.᾿ 53 Heisk. 

ὃ ἂν vel i ü y ἂν, Par. ὃν ἂν Sue. 54 δὲ Ald. om. Par. et 

Reisk. ponunt. 55 AÍd. rov λαβεῖν. pro τοῦ Reisk. legit ov. 

Par. τοῦ μὴ λαβ, Delevi toV... ., 56 Vid. Apostol. Cent. X, 64. 

Arsen. Viol. p. 313. 57 Ald, προσφόρος. . , 58 AM. Zunlg. ; 
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ϑήναις ἤχμασὲν ἡ ῥητοῤική" γενομένου πολέμοῦ μετα- 
Ey “εὸντίνων Καὶ ἄλλων ἐπιχωρίων, ἐδεήϑησαν οἱ Atov- 
rivo. συμμαχίας dx τῶν ̓ 4ϑηνὰίων, xci δὴ βσυλεύονταε, 
τίνα ὥφελον στεῖλαι Y? ἰζανὸν πρὸς avibigy καὶ πέμ- 
πουσι τὸν Γοργίαν πρὸς ᾿4ϑηναίους ὡς εἰδύτα “τὸ ποεῖ! 5 
Duy, ᾿Ελϑόντοῤ᾽ δὲ Τοργίου E. τὰς ̓ ϑηνας, ἐπεδεία 

ξατο ἐκὲξ “λόδον καὶ εὐδοκίμησε ἡ 'πάνυ. Ὥστε "dv 

ἔπεδείκνυτο “λόγον ὃ Γοργίας, ἑορτὴν᾽ ἄπρακτον “ὁ moi» 
ὀὺν ᾿᾿ϑηναῖοι" xal λαμπαδὰς τοὺς λόῤους αὐτοῦ ov0- 

μασαν., ᾿Κατέσχον δὲ αὐτὸν ἐν ᾿4ϑήναιςΣ, $1 τὴν ϑυμ-. 19 : 
μαχίαν πέμψαντες ἐν τῇ εοντίνῃ" χατ᾽ ἐχεῖνο δὲ και- 
poU 9? πολλοὶ τῶν ᾿4ϑηναίων "τῶν περὶ φιλοσοφίᾳ δια- 
ἢρεψάντων ἐάσαντες αὑτὴν τὴν φιλοσοφίαν, τὴν᾿ δητο-" 
ὀικὴν""ἐπαιδέύοντο, dione φασὶ καὶ Πλατὼνα ue 
φϑονοῦντα ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ποιηδαὶ τὸν $3: T'opyiay 15 
τὸν διάλογον, ἐν ᾧ πολλὰ χανὰτρέχει τὴδ ᾿ῥητορικῆς» : 
ix τῶν οὖν ̓ Ιϑηναίων xal οἱ δέχα ῥήτορες. Tui»: ἐξεράο 

vnocv. WV πρῶτός ἔστιν Ἀντιφῶν, | ὁ ἹΡαμνούσιος" Au- 

δίας, ὁ Κεφάλου, ᾿Ισοκρβἄτης, σαῖος, Avdoxiôncę, An- 

βοσθένης, Aioxivng, “Αυχοϑργος, "Ynepidyg δείναρχος. 20: 
"En δὲ δημοκρατίας ἀνωτέρω ἐμνήσιαμεν,," εἴπω έν" τινα: 

9 Ad. στεῖλε, 60 Reisk, legit ἀπρόςτακτον: Ἂ non. impera- 

tum -diem festum ,. - sed quem civium unusquisque sibi sua' 

sponte agendum indixisset, De intermissis Deorum 'fesüs In- 

terpretatur Cl. Geel in histor. crit. Sophistarum p.22)infr, — ὁ 

Equidem malim interpretari de láboribus quotidlanis propter 

festum, quod ageretur, intermissis, 'ita enim ieitur ἡμέρα 
ἄπρακτος. — 61 Aliter Died. Sic; xi. P. 514. τέλος zrdoag τοὺς 

»4ϑηναίους συμμαχῆσαι τοῖς [fsovrlyoic . οὗἶτας μὲν ϑανμασϑεὶς ἐν , 

ταῖς ᾿Αϑήναιρ ἐπὶ τἄχνῃ ῥητορικῇ τὴν εἰς Δεοντίνονς ἐπάνοδον doi... 

ἥσατο, quécmm. consentit Cl. Geel 1. ἢν p. 32. 62 Ald, «και- 

go Par. καιροῦ. Reisk, aut κατ᾽ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ, aut καιρῶν 

aut κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν. 65 Ald. δὲ. Par. et Reisk. 

ποιῆσαι τὸν Τοργίαν. oe f 
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διαίρεσιῷ περὶ πολιτεμῶν" ἀλλ᾽ εἴπωμεν πρῶτον , τί ἔστι 
πολιτεία" πολιφξείᾳ ἐστὶ τρόπος , ᾧπερ᾿ ἔχαστος διοικεῖ- 
ται τόπος, τουτέστι xa" ὃν νόμον ἕκαστος. εὗπος às 
οἰκεῖται", νόμόν. δὲ λέγω οὐ πάντως τὰν ἐγγράφωρ χκείμε- 

δ γον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀγράφωρ" πλεῖστα γὰρ yp ἀγρά- 

φοις γόμοις διρικεῖται ς Ἢ. δὲ πολιτεία αριζῷᾳ διαιρεῖ 
ταὶ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων οὕτως͵ ἀναγκαξούσης" 

ἢ yàp εἷς ἄρχει. καὶ λέγεταν τὸ «τοιοῦτο μογαρχία, ἢ 
ὀλίγοι xo λέγεξαι ὀλιγαρχία, ἢ πᾶσα ἢ. . πόλις καὶ λέ- 

40 γδταῖ “δημοκρατίᾳ: ταῦτα δὲ. τὰ τρία διττῶς διαιροῦν-- 
ται" ἢ γὰρ μοναρχία xara νόμον ἐστὶ xoi λέγεται βα- 

σιλεία, à ἢ 54 παρὰ νόμον xai λέγεται τυραννίς" καὶ, πά- 
λιν ἢ, ὀλιχαρχία ἢ Loud νόμον ἄρχει xal λέγεται au 

στοχρατία,. ἃ mage Φόμον͵ καὶ λέγεταιν, ὀλιγαρχία. ὁμοίως 

46 τῷ 9? qeu Qvónats" ὡς αὕτως δὲ. καὶ ἢ. δημοκρατίοᾳ 
ἢ. κατὰ, »όμαν ἄρχει καὶ λέγεται. “δημοκρατία, ἢ παρὰ 

ἵψῤόμον καὶ λέγεται. ὀχλρχρατία" TQ γὰρ τοῦ ὕχλου ὄνο- 
μο ἐπὶ χοκοῖς ἐλάμβανον. αἷ͵ παλαιοί" εἴπωμεν, δὲ χοινω- 

γίας αὐτῶν κατὰ τὸ qe», xal διαφορὰς χατὰ τὸ πο- 
30 cov" χοιχωνεῖ. τῇ. βασιλείᾳ ). ἀριστοκρατίᾳ καὶ ἡ δημος- 

χρατία. κατὰ. τὸ πριάκ". ἕχαστον. γὰρ αὑτῶν κατὰ. γό- 

pov ἄρχει, διαφέρει δὲ κατὰ τὸ ποσόν" ἐπὶ γὰρ τὴρ 

βασιλείας ci ἄρχει, ' τῆς ἀῤἰστοχρατίαξ᾽ ὀλίγοι, τῆς 

δημοκρατίας πᾶσα ἡ πόλις" κοινωνοῦσί πάλιν κατὰ τὸ 

25 ποσὸν 7 τυραννὶς καὶ ἡ βασιλεία, ἐπειδὴ ἀμφοτέρων. εἷς 

ἄρχει" διαφέρουσι δὲ κατὰ τὸ ποιὸν, ᾷλλο γάρ ἔστι 

τυραννὶς χαὶ ἄλλο βασιλεία" ἁμαίως. xal ἢ ἀριστοχρατία 

καὶ. ἡ ὀλιγαρχία κοινωνοῦσι κατὰ, τὸ. ποσόν" ἀμφοτέρων 

γὰρ ὀλίγαι. ἄρχουσν, διαφέρει. δὲ κατὰ τὰ ποιόν" ἄλλο 
80 7X0 ἐστιν ἀριστοκρατία xui ἄλλο ὀχλοχρατία" πάλιν 

πκοινωνυῦσι κατὰ τὸ; ποδὸν ] δημοχρατία. sab ἢ oyÀo- 
xQa- ^ 

“ 

64 Ald, καί," Par. $. 65 Ald, τῶν y. . 
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χρατία, ἀμφοτέρων γὰρ πολλοὶ ἄρχουσι. Διαφέρει dà 
χατὰ τὸ ποιόν" ἄλλο γὰρ τοῦτο καὶ ἄλλο ἐχεῖνο, ᾿Ἔν- 
τεῦϑεν ἀξιοῦσί τινες τὰς πολιτείας ἕξ λέγειν, βασιλείαν, 
τυραννίδα, ἀριστοχρατίαν, ὀλιγαρχίαν, δημοχρατίαν͵ 

ὀχλοχρατίαν. ἡμεῖς δὲ τρεῖς εἶναί φαμεν" αἱ γὰρ ἄλλαι δ 

ἐχπτώσεις αὐτῶν εἰσιν" ὥσπερ γὰρ ἰατρικὴν οὐ λέγομεν 

τὴν ἀποτυχίαν τῆς ὑγείας, ἀλλὰ τὴν ὑγείας περιποιητι- 
χὴν, οὕτως καὶ ἐνταῦϑα οὐ λέγομεν τὰς ἐχπτώσεις πο- 

λιτείας. 'Q Πλάτων δὲ περὶ πολιτείας μνημονεῦσας λέ- 
γει, Ott ἡ πολιτεία διττή ἐστιν" ἡ κατὰ λόγον καὶ γί- 10 

verat βασιλεία ἤτοι ἀριστοχρατία, ἡ γὰρ ἀριστοχρα- 

Tío καὶ ἡ βασιλεία παρὰ Πλάτωνι ταὐτόν ἐστιν" ἢ xa- 
τὰ πάϑος, καὶ τοῦτο διττόν" ἢ χατὰ ϑυμὸν, ἢ κατὰ 
ἐπιϑυμίαν" καὶ εἰ μὲν κατὰ ϑυμὸν, γίνεται ἡ δημο- 
χρατία, οἱ γὰρ ἐν πόλεσι διατρίβοντες "ϑυμιχοὶ ὄντες, 15 
λόγον τιμῆς ποιούμενοι ἄρχουσι, καὶ τὸ κατ᾽ ἐπιϑυμίαν 
διττόν" ἢ 56 χατὰ φιλοχρηματίαν καὶ 97 γίνεται ἢ 
δλιγαρχία" ὀλίγοι γὰρ ἄρχουσιν᾽ ἢ κατὸὼ φιληδονίαν, 
xe γίνεται ὑχλοχρατία, ταῖς ἡδοναῖς γὰρ ἕχαστος ἀλε- 
σχόμενος ἄρχειν ἐπιϑυμεῖ. Μαϑόντες δὲ ὅτι ἐστὶν ἡ ῥη- 20: 
τορικὴ, ἔλθωμεν ἀχολούϑως καὶ ἐπὶ τὸ, τί ἐστιν" ἀλ- 
Ad 58 πρὸ τοῦ ταύτην. ὁρίσασϑαι, μάϑωμεν τί ἐστιν 
ὅρος xol πόϑεν εἴρηται, καὶ πόϑεν λαμβάνεται καὶ τὶ 
ἀρετὴ ὅρου, “Ὅρος τοίνυν ἐστὶ λόγος σύντομος δηλωτι- 
χὸς τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου πράγματος .᾿ ̓Ιστέον 28: 

ὅτι πάντα τὰ ὄντα ἢ διὰ μιᾶς λέξεως σημαίνονται ἢ. 
διὰ πλειόνων" xal ὅτε μὲν διὰ μιᾶς, ἀκούει τὸ τοιοῦτο" 
ὄνομα" ὅτε δὲ διὰ πλειόνων, ἀχϑύει τὸ τοιοῦτο᾽ λόχος. 
Διὰ τοῦτο δὲ πρόσχοιταε λόγος, ἐπειδὴ ἐκ πλειόνων λέ- 
ξεων σύγχειται ὁ ὅρος" σύντομος πρύσκχειξαε διὰ τοὺρ 539. 
διηγηματιχοὺς λόγους, διὰ τὸν παραπρεσβείας, 9? δη- 

66 Ald. 5. ^ 4867 καὶ Ald. om. 68 Ald. ἀλλὰ καὶ πρὸ 
ταύτην. -.'" 69 Ald. παρὰ πφρφεςβείας.,, 

Rhetor. IV. 2 
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λωτικὸς δὲ τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, 
διὰ τὰ λεγόμενα ἀποφϑέγματα" οἷον μέτρον ἄριστον, τὰ 

8.γὰρ ἀποφϑέγματα λόγοι εἰσὶ καὶ σύντομοι, ἀλλ᾽ οὐ 
δηλωτιχοὶ τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου πράγματος" οὐ- 

5 δὲν γὰρ ὑπόχειται αὑτοῖς. ὅρος δὲ ὠνόμασται ἀπὸ με- 
ταφορᾶς τῶν ὁροϑεσίων. ὥσπερ γὰρ τὰ ὁροϑέσια δια- 
χωρίζουσι τήνδε τὴν γῆν ἀπὸ τῆς πλησιοχώρου ἤτοι 
ἀστυγείτονος, οὕτω χαὶ ὃ ὅρος διαχωρίζεε τὸ ὁριστὸν 
ἀπὸ 7? τῶν χοινωνούντων αὑτῷ. κατά τι, οἷον ὁ ἄν- 

40 ϑρωπορ ζῶον ἐστιν, ἀλλὰ xai ὁ βοῦς, ἡνίχα δὲ λέγωμεν 
ξῶον λογικὸν διαχωρίξομεν τὸν ἀνϑρωπον ἀπὸ τῶν ἀλό- 
γων" ϑνητὸν δὲ λέγοντες διαχωρίζομεν ἀπὸ 71 τῶν ἀγ- 
γέλων xai δαιμόνων᾽ νοῦ δὲ xoi ἐπιστήμης δεχτικὸν 
προσϑέντες ἐχωρίσαμεν αὑτὸν ἀπὸ τῶν μαχραιώνων 7? 

15 νυμφῶν, αὗται» γὰρ οὐκ εἰσὶ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης. δεχτι- 

καί" ὅπερ γὰρ ἐκ τῆς φύσεως ἐπίστανται, καὶ ἐκ τῆς 
πρώτης ἐκείνης γενέσεως, τοῦτο αὐτὸ. “ἀεὶ χέχτηψνται -. 
λαμβάνεται δὲ ὅρος ἀπὸ γένους xoà συστατικῶν διαφο- 
ρῶν" ἀλλ᾽ ἵνα σαφὲς ποιήσωμεν τὸ προχείμενον, μά- 

30 ωμεν τί ἐστὶ γένος καὶ τί εἶδος καὶ τέ διαφορά". εἷ- 
δός ἐστε τὸ χατὰ͵ πλειόνων xo) διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ 7? 
ἐν τῷ τί ἐστι. χατηγορούμενον. . οἷον eidog ἐστιν ὁ ἂν- 
ϑρωπος, ἀλλὰ xal xerà. πλιόνωμ φέρεται. οἷον κατὰ 
Πλάτωνος, “Σωχράτους, ᾿Δλχιβιάδον, ἀλλὰ «καὶ διαφε- 

35 ρόντων τῷ ἀριϑμῷ. διαχφέρθυφι. γὰρ ἀλλήλων ἤλατων 
xol ΣΣωχράτης «καὶ ̓ ἀλχιβιάδης, κἂν μὴ κατὰ φύσιν ἀλλ᾽ 
οὖν κατὰ ἀριϑμόν. "Ἄλλη γὰρ ἡ μονὰς Zwxoasovg καὶ 

ἄλλη Πλάτωνος. ἐν δὲ τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον, 

οἷον ἐν τῷ λέγειν ἡμὰς, τέ ἐστε Πλάτων, λέγομεν — 2* 

80 ϑρωπος᾽ xoi ἰδοὺ κατὰ Πλάτωνος φέρεται τὸ «εἶδος. 
χένος δέ ἐστε τὸ κατὰ πλειάνων καὶ διαφεράντων τῷ 

70 Ald. ὑπό.  :71 Ald. ὑπό. 72 Ald. ὑπὸ so μᾶ-» 

κραιόγων, 73 Ald. τῶν ἀριϑμῶ»γ, h. 1. et paullo post. 
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εἴδει 7* ly τῷ vi ἔστι κατηγορούμενον. olov τὸ [oov 

." xutG πλειόνων φέρεται, διαφερόντων δὲ τῷ εἴδει, δεωφέ.- 
ρουσι γὰρ τῇ φύσει ὁ ἄνϑρωπος καὶ ὃ ἵππος. ἐν δὲ τῷ 
τὶ ἐστι κατηγορούμενον, ὡς Or, ἄν εἴπωμεν, τί ἐστὶν tnu- 
στος, καὶ εἴπωμεν ζῶον. διαφορὰ δέ ἐστι τὸ χατὰ πλειό- b 

vuv xol διαφερόντων τῷ εἴδει, ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστιν xa- 
τηγορούμεγνον. διαφορὰ δέ ἐσειν οἷον τὸ λογικόν" 75 
xal φέρεται κατὰ πλειύνων, κατὰ ἀνθρώπου, ἀγγέλρυ 
καὶ δαίμονος, ἀλλὰ καὶ διαφέρόντων τῷ dn, διαφέ- 
Ὁουσι γὰρ τῷ εἴδει, ἤἄνϑρωπος, ἄγγελος, δαίμων" ἐν δὲ 10 
τῷ ὁποῖόν τί ἐστὶ κατηγορούμενον, ἐν τῷ λέγειν ἡμᾶς: 
ὁποῖόν ri ἐστιν ἄνθρωπος, λέγομεν. ὅτε ξῶον "λογικόν" 
ἀρετὴ δὲ ὕρου ἐστὶ τὸ εἶναι αὐτὸν ἀπὸ οὐσιωδῶν Ἴϑιψφω.- 
γῶν" ̓ οὐσιώδης δὲ φῳνή ἐστιν. ἥστινος γωρὶῤ o0 δύνατάν 

εἶναι ἐκεῖνο, οὗ 77 λέγεται εἶναι οὐσιώδηρ" οἷον τὸ ÀO- ἐπ 
γικύν" τότε δέ εἰσιν φὐσιώδειρ φωναὶ. ἐν τῷ ὅρῳ, ἅτε 
συνέστηχεν ὁ ὅρος - ἀπὸ “γένους χαὶ ᾿ συσεξατιχῶν 'διαφο- 

ρῶν. LXV ἔλθωμεν καὶ εἴπωμεν τί ἐστε ῥητορική.. ᾽θἷ 
ἱπερὶ Τισίαν καὶ Ἰζόρακα ὁρίζονται “αὐτὴν. οὕτως. 'Ῥητο- 
poc]: ἐστε πειθοῦς δημιουργός. ἐπειδὴ γὰρ -εὑρεταὶ an- 10 
τῆς ἐγένοντο, ὡς βουλόμενοι αὐξῆσαι, αὐτὴν, ἐπιστήμην 
αὐτὴν 'ὠρίσαντρ" "εἰ ydo τὴ. τοῦ .ÓnusovpyoU ὄνομα oU 
"χεῖται, οἱ “μὴ inl pO ἀπταίστιας. Te ποιούντών, ἡ, δὲ 
ῥητοριχὴ owx. ἀσεξαρστος ἐὄτεν, xg κακῶς ὡρίσανξο 
αὐτὴν εἰπόντες πειϑοῦς δημιουργόν" κακῶς δὲ τῆς Aébeng $5 
ἐπελάβοντό τενερ" οὐδὲ" γὰρ περὶ ΤΩ ἀπταίστως TL στοι- 
ούντων χεῖται τὸ δημιουργὸς 0 ὕνομω, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν 
τεχγιτῶν 'πολλάλιςο, εὐὑρίσχεταιν. λογόμενον * φειλονι d? 

'᾿κἄλλον ἐἐπιλαβέφϑαιςν ἐπειδὴ" ἐπεστήμην «αὐτὴν ὡρίσοπ- 

το ἐπιλαμβανόμενγον δὲ ἡμεῖρ τοῦ: ὅρου. φαμὲν μὴ »a-^$o 
, λῶς ἔχειν αὐτόν' οὐδὲ γὰρ ἡ" ῥητοριχὴ μόνη ἐστὶ 15 

74 "ΑἸΙά. εἴδη. 75 Ald, λευκὸγ. ι DE 76 Ald. οὐσιαδῶν. 

7? Al. ob. 78 Ald, ἐπί, Ὁ 
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“πειϑοῦς δημουργὸς, ἀλλὰ καὶ τὸ χάλλος καὶ τὰ χρής- 
ματα τὸ πείϑειν ἐπίστανται" ἄλλοι δὲ βουλόμενοι ὑγιᾶ 

* τὸν ὅρον ποιῆσαι προστιϑέασιν αὐτῷ τιναρ λέξεις ὄρι- 
ξόμεμοι οὕτως" ῥητορική ἔστι πειϑοῦς δημιουργὸς, διὰ 

δλόύόγου ἢ ἐν λόγοις τὸ βάρος ἔχουσαρ πιστευτικχῶς 7? 
οὗ διδασκαλικῶς" διὰ τοῦτο εἰρήχαμεν ἐν λόγοις τὸ βά- 
Qoc ἔχουσα, διὰ τὸ ἀντιδιαστέλλεσϑαι αὐτὴν πρὸς τὰ 
χρήματα καὶ τὸ χάλλορ᾽. ἐχεῖνα γὰρ ow διὰ λόγων πεῖ- 
ϑουσιν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ εὑρίσκομεν καὶ τὴν tat Qux διὰ do 

40 γῶν πολλάχιρ ᾿πείϑουσαν τοὺς ἀῤῥωστοῦντας εἴτε au 

9 goveruÓvos. εἴτε 39 ἄλλο τι παϑεῖν᾽ μικτὴ δὲ οὖσα ὡς 
ἀνωτέρω εἰρήχαμεν ἡ ἰατρικὴ μᾶλλον πράξει χέχρηται 
ἧττον δὲ λόγῳ". 3" πιστευτιχῶς δέ φησιν ὁ ὅρος οὐ δι» 
δασκχαλικῶς" δεῖ γὰρ. εἰδέναι, ὅτε ἡ διαλεχτικὴ ῥητορικὴ 

45 διδασχαλιχὴ λέγεταν" «πάνεη τὸ γὰρ xai πάντως πείϑειν 
ἕχαστον ἐπαγγέλλεται" πιστευτικὴ δὲ λέγεται ἡ δητορικὴ 
αὕτη ἡ xaO" ἡωμᾶφ" ἥτις οὐ πάντως ἐξ ἀνάγκης ἔχει τὸ 
Μπείϑειν, ἀλλὰ «ϑωπείᾳ τινὲ καὶ κολαχείῳ" Ou) 82 γοῦν 
«à ἀντιδιαστέλλεσθαι αὐτὴν πρὸς τὴν δικλοχεικὴν, τὸ 

30 πιστευτικῶς εἶπεν οὗ διδασχαλιχῶς" ἀλλὰ xol ovrog οὗ 
χαλῶρ ἔχει, (ὁ ὅρος" οὔτε γὰρ ἀναστρέφει πρὸς ἑαυτόν" 
᾿ἀδοὺ γὰρ ἢ φυσικὴ ῥητορικὴ καὶ πειϑοῦς ἐστι δημίουρ- 
γὸς xal διὰ λόγων ἔχει τὸ βάρος καὶ πιστουτεκή ἐστιν" 

«ἄλϑωμεν δὲ καὶ εἴπωμεν καὶ τοὺς ὁριζομένουρ αὐτὴν ἐμ- 
35 πειρίαν, καὶ τὸν ὅρον αὐτῶν᾽ - ἔστι δὲ Πλάτων ὃ φιλό- 

-«σοφος ὁ λέγων αὐτὴν ἐμπειρίαν" φησὶ γὰρ, δητορική 
ἐσει πολιτικῆς. μορίου εἴδωλον" «AX ἵνα τοῦτο νοήσω- 
ἐμδνῳ εἴπωμέν τινα διαίρεσιν 7» τινε ὁ Πλάτων κέχρηται, 
«πρὺς͵ τὸ δαφηνίσαι͵ τὸν — αὐτοῦ. λέγων ovg": ἔσει 

ι80. κε: πρᾶγμα ὃ χαλοῖται aevorj τἀρασαευή᾽ αὕτη 7 gen- 
— — 

» 79 Ald. πιστευτικοῖς οὗ ono 80 Au. $ ἢ t * 

AM. λόγων 85 Ald. et Pár. ὅ διᾶ, ; delevi i o. 
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στὴ παρασχευὴ πρόνοιαν ποιουμένη τοῦ ἀνθρώπου δὲ» 
tiAev ἑαυτὴν εἰς δύο" καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ ψυχὴ κατεμέρι- 

σεν, τὸ δὲ τῷ σώματι, βουλοιιένη ἀμφότερα σῶσαι" καὶ 
τὸ μὲν τῆς ψυχῆς μέρος καλεῖται πολιτικὴ, ἥτις πολιτι- 
x? ἢ τὴν παροῦσαν ὑγείαν διαφυλάττει τῆς ψυχῆς καὶ δ 

ποιεῖ τὸν νομοϑετιχὸν, ol γὰρ νομοϑέταε παραλαβόντες 

ἡμᾶς πρὸ τοῦ ἁμαρτῆσαι ἐξέθεντο τοὺς νόμους, ἢ τὴν 

ἀπολομένην ὑγείαν ἀναχαλεῖται, xal ποιεῖ τὸ δικανικόν" 
οἱ γὰρ διχασταὶ διὰ μαστίγων καὶ ὀδυνῶν τὴν ἀπολο- 
μένην ὑγείαν ἀνακαλοῦνται" τὸ δὲ τοῦ σώματος μέρος 19 

ἔμεινεν ἀπροσαγόρευτον, καὶ οὐχ ὡς τινες λέγουσιν ὑπὸ 

τὴν πολιτιχὴν ἀνάγεται * ὃ γὰρ λατων οὐδὲν τοιοῦτο 
φαίνεται λέγων, εἰς δύο δὲ 5" διεῖλε καὶ τοῦτο ἑαυτό" 
ἣ γὰρ τὴν παροῦσαν ὑγείαν διαφυλάττει χαὶ ποιεῖ τὴν 
γυμναστικήν" ἡ yop γυμναστικὴ διὰ TOY συμμέτρων 15 

γυμνασίων ἀναχινοῦσα τὸ ϑερμὸν ὑγιῆ τὰ σώματα 

διαφυλάττει, ἐδωθοῦσα τὰ περιττώματα, 34 1 ἢ τὴν ἀπο- 
λομένην ὑγείαν ἀναχαλεῖται, καὶ ποιεῖ τὴν ἰατρικήν" 

7? γὰρ ἰατρικὴ τὴν. ἀπολομένην ὑγείαν ἀνακαλεῖται" 

παρυφέστηκε δὲ τῇ χρηστῇ παρασχενῇ εἴδωλόν τε, ὡὧ- 10 

σπερ $5 ἐπὶ ἔχάστου πράγματος, ὡς ἡ Oxut τῷ σώματι" 

ὅπερ καὶ αὑτὸ δοκχεῖ μιμεῖσθαι τὴν χρηστὴν παρασκευήν" 

καὶ διεῖλεν ἑαυτὸ εἰς δύο, ἀναμερίσαν ἑαυτὸ τῇ ψυχῇ 
χαὶ τῷ σώματι" καὶ τὸ μὲν τῆς ψυχῆς μέρος τοῦ εἰδὼώ- 
λου καλεῖται χολακεία, τὸ δὲ τοῦ σώματος ἔμεινεν ὁμοίως 35 

ἀπροσαγόρευτον' αὕτη ἡ κολαχεία ἢ τὴν παροῦσαν 
ὑγείαν τῆς ψυχῆς δοχεῖ διαφυλάττειν 86 xol ποιεῖ τὴν 
σοφιστιχήν" ἡ γὰρ σοφιστικὴ ἤτοι οἱ σοφισταὶ διὰ τῶν 
μύϑων τοῖς νέοις παραινοῦσι τῇ κολακείᾳ μηδαμῶς rre 

LI 

85 δὲ͵ Al. om, :. 84 ΑἸᾷ, rà spl τούτων λύματα. 85 

' Ald, ὥσπερ οὖν. Par. οὖν, manu recentiori insertum videtur 

xal. 86 Ald. διαφυλάτεε,. ᾿ mE 
X 
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ἀρετῆς ἀφίστασϑαι" ἢ τὴν ἀπολομένην ὑγείαν δοκεῖ 

ἀναχαλεῖσϑαι καὶ ποιεῖ τὴν ῥητορικὴν, ὥς φασι, τὴν 

xa" ἡμᾶς, ἥτις καὶ διὰ δικαίων καὶ ἀδίκων, πολλάκις 

δὲ τῶν ἀδίχων, σπανίως δὲ τῶν διχαίων πάλιν τὸ τοῦ 

᾿ς σώματος μέρος ἢ τὴν παροῦσαν ὑγείαν δοκεῖ διαφυλάτ- 

τειν, xai ποιεῖ τὴν κομμωτιχήν. Κομμωτιχὴ δέ ἐστιν 

ὡς ἐπὶ τῶν γυναικῶν τῶν κεχρημένων ψιμυϑίῳ *7 xol 

φυχίῳ, δοκοῦσι *9 γὰρ τὴν παροῦσαν τοῦ σώματος 

ὑγείαν συνιστῷν" ἢ τὴν ἀπολομένην δοχεῖ ἀναχαλεῖσϑας 
40 χαὶ ποιεῖ τὴν μαγειριχήν" δοχεῖ γὰρ ἡ μαγειρικὴ διὰ 

τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν χαρυχειῶν τὴν ἀπολομένην 

ὑγείαν ἀνακχαλεῖσϑαι’ εἰς τέτταρα γοῦν φησι μόρια 
τεμνομένης τῆς πολιτικῆς τὰ μὲν δύο περὶ τὸ σῶμα 
γίνεται, τὰ δὲ δύο περὶ ψυχήν. Ἔστιν οὖν τὰ μὲν περὶ 

&5 ψυχὴν, γομοϑετικὴ ; δικαστιχή" τὰ δὲ περὶ τὸ σὦμα 
γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ" ταύτην δὲ τὴν πολιτικὴν ἑτέρα 
παρασχευή qot ὑποδύεται, εἰς τέτταρα καὶ. αὕτη μέρη 

τεμνομένη, σοφιστικὴν, ῥητορικὴν, μᾳγειριχὴν, χομμὼ- 
— καὶ ὑποδύεται τὴν μὲν »ομοϑετιχὴν σοφιστική" 

30 ὥσπερ γὰρ. ἡ νομοϑετιχὴ ταῖς τῶν τιμωριῶν ἀπειλαῖς 

προαναστέλλει τὰ. πλημμελήματα, οὕτω xol ἡ “σοφι- 
crux] εἴργειν δοχεῖ τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ψυχήν" ἡ δὲ 
ῥητοριχὴ τὴν διχαστιχήν". ὥσπερ γὰρ ἡ δικαστικὴ. ταῖς 
τιμωρίαις τὸ γοσῆσαν εἰς τὴν προτέραν ἄγει κατάστα- 

25 σιν, οὕτω xol ἡ δητορικὴ δοχεῖ ταῖς χατηγαρίαις τὸ 

πλημμελῆσαν ἐπανορϑοῦσϑαι" παλιν " κομμωτιχὴ. τὴν 
γυμναστικὴν ὑπεισέρχεται," ὥσπερ. γὰρ ἡ γυμναστικὴ τὸ 
Bos TOU «σώματος χαλλος τῇ γυμνασίᾳ φυλάττει, 

οὕτω καὶ ἃ κομμωτικὴ πειρᾶται διὰ. τοῦ καλλωπίξειν 

30 μὴ συγχωρήσαι διαφϑαρῆναι τὴν τοῦ σώματος. £U- 

χοσμίαν" ἡ δὲ. μαγειρικῆ τὴν ἰατρικῇ v' ὥσπερ γὰρ ἰα- 

87 Ald. à μυϑίφ. 88 Ald. δοκοῦσαν. ' ᾿ ΄. 



' ΤῊΣ EPMOTENOYZ PHTOPIKHS . 93 
- 

τριχὴ τοῖς ὑγιεινοῖς τῶν σιτίων τὸ νοσῆσαν ἐπανορϑοῦ- 
ται σῶμα, οὕτω καὶ 79] μαγειρικὴ τοῖς ἡδίστοις τῶν 
ὄψων ψυχαγωγεῖ τὸ νόσημα " ταῦτα πρὸς σαφήνειαν. 
τοῦ ὅρου" ἀλλ᾽ οὗτος ὁ ὅρος φιλονείχως μᾶλλον 1 ἢ ἀλη- 

. ϑῶς ἔχει" ἕν γάρ τι τῆς δητορικῆς εἶδος τὸ διχξενεχὸν δ 
παραλαβὼν ἐκ τούτου τὸν ὅρον ποιεῖται" οἱ δὲ ὅροι ἐχ 
᾿τελείων πραλμάτων συνίστανται" ἀλλ᾽ o φιλόσοφος ἐκ 
τοῦ δικανιχοῦ μόνον τὴν ὅλην ὡρίσατο ῥητορικὴν, πα- 
ραπλήσιον ποιῶν, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ φιλοσοφίαν τις δια- 

λαβεῖν βουλόμενος σιωπήσει μὲν αὐτῆς. τὰ χρησιμώτατα, 10 
μόνους δὲ τοὺς παραλογισμοὺς ὅρον εἶναι τῆς πασης 

φιλοσοφίας εἴποι" ἀπολογούμενοι δέ φαμεν πρὸς Πλά- 
τωνα" μίαν, ὦ ἤλάτων, λέγεις τὴν ῥητορικὴν ἢ πολ- 
λᾶς; καὶ εἰ μὲν μίαν, toig οἰχείοις ἁλώσει δικτύοις" 

ἐν γὰρ τῷ Γοργίᾳ πολλὴν καταδρομὴν ποιούμενος τῆς 15 
δητορικῆς, ἐν τῷ αὐτῷ πάλιν ἔφης , 39 ὃν τρόπον ta- 

τρική ἐστι περὶ σώματα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐστὶν Ἶ ̓δι- 

χαστιχῇ περὶ ψυχάρ" καὶ ἐν τῷ Φαίδωνι πάλιν ἔφης, 

ὅτι ὃν τρύπον 7j ἰατρικὴ περὶ σώματα, τὸν αὐτὸν τρό- 

σον ἐστὶν ἡ ῥητοριχὴ περὶ ψυχὴν; σύνδρομον αὐτὴν 99 30 

φῆσας 7» διχαστιχῇ᾽ ἐν ἑτέροις δὲ συγγράμμασιν ἔφης, 

ὅτι ὁ τὸν αὐτόν ἐπαινῶν χαὶ τὸν αὐτὸν ψέγων οὐχ 

ἀνὴρ ἀγαϑός, καὶ οὐδὲν ἕτερον εὑρίσχῃ ποιῶν ἢ σαυτοῦ 

χαταψηφιζόμενος" εἰ δὲ πολλὰς λέγεις ᾽ 5 ῥητοριχὰς, καὶ 
ἡμεῖς συναιροῦμέν ?** σοι εἰς τοῦτο" ἔστι γὰρ ἡ ἀληϑὴς 35 

ῥητορικὴ ἥτις καὶ ἐπιστήμη ἐστίν’ ἔστι δὲ xol ἄλλη 
ῥητορικὴ ψευδολογικὴ, ἥτις ἐν δικαστηρίοις συχοφαντι- 
xr λέγεται, ἐν δὲ βουλευτηρίοις κολαχεία" ἔστο δὲ xol 
ἄλλη τούτων μέση, ἥτις χαὶ ἀληϑείᾳ κέχρηται καὶ ψεύ- 
δει" ψεύδει δὲ λέγω ἐπὶ τῷ συμφέροντι" καὶ διὰ τί 50 

89 Ald. Par. ἔφη , scripsi ἔφης. 90 Ald. αὑτῇ. 51 Ald. 

et Par. λέγει, scripsi λέγεις. 91* Malim συνεροῦμεν, coll, Vol. I. 

p. 292. not. 
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ὅλως χρεία γέγονε τῆς μέσηρ, καὶ μὴ τῇ πρώτῃ καὶ 
ἀληϑινὴ πάντες ἐχρήσαντο" καὶ πολλὰς ἐπιδέδωκε λύσειρ 
᾿Αριστοτέλης᾽ μίαν μὲν, ὅτε οὐ καχὸν ἀεὶ τὸ ψεύδε- 
σϑαι,. πρὸς γὰρ τὴν γνώμην τῶν χρωμένων ἢ διαβάλ- 

6 λεται ἢ ἐπαινεῖται τὸ ψεύδορ᾽ εἰ μὲν γὰρ ἀεί τές χρῷ- 

τὸ τῷ ψεύδει," αὐτός τέ ἐστι χαχὰς χαὶ τὸ ψεῦδος M 

κέχρηται" εἰ δὲ ini συμφέροντε xol διὰ τὸ βοηϑῆσαι 
τῇ αληϑείᾳ, οὐκ ἀποδοχιμαστέον ἐνταῦϑα τὸ ψεῦδορο 
πρὸς δὲ ταύτῳ δεῖ τὰ δύο εἰδέναι τὸν ῥήτορά, τό τε 

"0 ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος, ὥσπερ τὸν ἰατρόν" καὶ γὰρ 
x ἐχεῖνον ἀνάγκη εἰδέναι τά τὸ ὑγιεινὰ τῶν φαρμάκων 

καὶ τὰ νοσερά' ἵνα τοῖς μὲν χρήσηται, τὰ δὲ ὡς 
βλάπτοντα φεύγῃ, καὶ τὸν ῥήτορα τοίνυν ἀνάγχη 
εἰδέναι μὲν ra, ψευδῆ, εἰδέναε δὲ καὶ τὰ ἀληϑὴ, 

15 ἵνα τὰ μὲν ἑχὼν παραλίπῃ, τὰ δὲ λέγῃ. Καὶ ἄλλη δέ 
* Tic. ἐστιν αἰτία τοῦ εἰδέναε τὴν οὐχ ἀληϑῇ ῥητοριχὴν, 
ἐπειδὴ τινες χρῶνται αὐτῇ ἢ κατὰ ἄγνοιαν, ?? ἢ πειρά- 
ζοντες, χρὴ καὶ ταύτην εἰδέναε τὸν ῥήτορα xoà δύνα- 
σθαι ἀμφότερα ἐπιχειρεῖν, ἵνα τῶν ψευδομένων αἰσϑά- 

20 νηται" ἔτι δὲν εἰ μὲν πάντες οἱ ἀχροώμενοι ἐδύναντο 
παρακαλουϑεῖν τοῖς ἐχ τῆς ἀληϑευτικῆς λεγομένοις, ovx 
ἂν ἔδει τοῦ ψεύδους τοῖς ῥήτορσιν" ἐπειδὴ δὲ πρὸς δῆ- 
μον οἱ λόγοι λέγονται, καὶ δικαστὰς ἀπαιδεύτους, OÀL- 
γοι δὲ τούτων εἰσὶν οἱ δυνάμενοι συνιέναι τὰ τῆς ἀλης- 

35 ϑευτικῆς, διὰ τοῦτο ταύτης ἐδέησε τῆς σοφιζομένης oͤn 

τοριχῆς, ἵνα ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις yowu£yn πείϑῃ τὸν 

δῆμον. ὅτι δέ ἐστι ψεῦδος ἐπὶ συμφέροντι, δηλοῖ καὶ 
αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν ἑτέροις αὐτοῦ συγγράμμασι λέγων᾽ 
ὑποϑωμεϑά τινα νήφονα πάνυ, τῷ πλησιοχώρῳ αὐτοῦ 

i ἐν παρακαταϑήκῃ σπάϑην δόντα. εἶτα τοῦτον μανέν- 
τα ἀναζητεῖν ἐξ αὐτοῦ τὴν σπάϑην. εἶτα ἐκεῖνον ἀρ- 
νεῖσϑαι μηδὲν εἰληφέναι, διὰ τὸ μηδὲν xaxov πραχϑὴ- 

92 Ald, ἄνοιαν, 

ἂν 
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vaL eig τὸν μανέντα, ἄρα ἔστι ψεῦδος ἐπὶ συμφέροντι" 
ὥστε οἱ τοῦ Πλάτωνος λόγοι οἱ χατὰ τῆς ῥητορικῆς οὗ 
πρὸς τὴν ἡμετέραν ῥητορικὴν ἀρμόζουσιν, ἀλλὰ πρὸς 
τὴν συχοφαντικὲν, ὡς δηλοὶ xal ὁ χορυφαῖος τῶν ῥητό- 
ρων Δημοσϑένης , ftolaxig κατὰ XQÀaxuy : λέγων καὶ & 
ἐπιπλήττων τοῖς ἀχρηαταῖς, ὅπερ ἐστὶ κόλακος. Εἴπω- 
μὲν δὲ τὸν ὅρον τῶν λεγόντων αὐτὴν τέχνην. ἔστι δὲ 
οὗτος. “Ῥητορική ἐστι δύναμις τεχνικῇ πιϑανοῦ λόγου 
ἐν πολιτιχῷ πράγματι τέλος ἔχουφα τὸ εὖ λέγειν. δύ- 
panty ἀπεκάλεσε τὴν ῥητορικήν" ἐπειδὴ πᾶν πρᾶγμα 4 
ἔχει δύναμίν τινα, δύναμιρ δέ ἔστι πρᾶγμα, ᾧ τινι δύ- 
verai τις καὶ καλῶς καὶ χαχῶς χεχρῆσϑαι. διὰ τοῦτο 
τὴν ῥητορικὴν δύναμιν ἀπεκάλεσεν, ἐπειδὴ. τῇ ρητορικῇ 
δύναταί τις καὶ καλὼς καὶ καχῶς χεχρήσϑαι, προτρεπό- 
μένης τοὺς λόγουρ τῶν ἐναντίων xoi ἀποτρεπόμενος , 15 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὸ κάλλος δύναμίς ἐστι, δύναται γάρ 
τιρ καὶ χαλῶρ xal χαχῶς αὑτῷ κεχρῆσϑαι , καὶ rd 
χρήματα δὲ ὡσαύτως Óvvdpuig las , ἀλλ᾽ οὐ τεχνικὴ, 

. διὰ τοῦτο πρόσχειται δύναμις rexvixi σιϑανοῦ δὲ A0- 
yov. πρόύσχειται ; ἐπειδὴ καὶ Ty τεχτονικὴ δυναμίρ ἐστι 30 
φτεχνιχή" δύναται γὰρ ὃ τέχτων xal καλῶρ Κεχρῆσϑαι 
τῇ τεχτονιχῇ xal xaxOg, καλῶς μὲν, ὅτε χαταασχευάζερ 
πρὸς τὴν σωτηρίαν ἢ πρὸς τὴν xQuov τὴν δέουσαν" xa- 
Gg δὲ, ὅτε χλίμακα τεχεαίνεται πρὸς τὸ ἀνελϑεῖν. τινα 

καὶ τοιχωρυχῆσαι" διὰ τοῦτο πρόσχοιτρι πιϑανοῦ Aoyqv 36 
λόγῳ γὰρ O τέχτων οὐ χέχρηται" ἐν πράγματι δὲ mo- 
λιτικῷ" ἐπειδὴ καὶ ἡ ἰατροκὴ δυμαμίς ἔστι τιχνικὴ πι- 
ϑανοῦ λόγου . πείϑει γὰρ nodes καὶ ὁ ἰατρός! τέλος 

δὲ ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν" ἴδιον γὰρ δψτορος τὸ εὖ λέγειν" 

δεῖ γὰρ αὐτὸν xal χαλῶς xal πιϑανῶς λέγειν, xol sb 30 

οὗ μέλλει πεῖσαι. ᾿Επεξήγησιρ ἄλλη τοῦ ὅρον. διὰ μὲν 
τοῦ εἰπεῖν δύναμις ἐσήμανε τὸ γένος.. ἔστε γὰρ δύναμις 
ἔντεχνος καὶ ἄτεχνος. διὰ δὲ τοῦ seyvtx), τὴν διαφρ. 

S 
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ράν" ἱτέραν δὲ διαφορὰν ἐπιτίϑησιν εἰρηκὼς πιϑανοῦ λό- 
γου" εἶτα ἐπειδὴ οὐ μάνος ὁ ῥήτωρ ἔχει τὸ πιϑανὸν, 
ἀλὶὰ xol ἰατρικὴ καὶ γεωμετρικὴ, καὶ γὰρ καὶ τὰς ἀπο- 
δείξεις οὐχ ἀπιϑάνως δεῖ προσφέρειν, ἀλλὰ πιϑανὰς, 

δ προσέϑηκεν ἰδιχώτατόν τι τῆς ῥητορικῆς, ὃ ἄλλη τέ- 
o an ἔχειν οὐ δύναται" τί δὴ τοῦτο, ἐν πράγματι πολι- 

τικῷ" πρόσκειται τῷ ὅρῳ" τέλος ἔχουσα. τὸ εὖ λέγειν" 
πᾶν γὰρ ὃ μὴ τέλος ἔχει εὖ καὶ καλῶς ἢ ματαιοτεχνία 
ἐστὶν ἢ χαχοτεχνία ἢ ψευδοτεχνία" καὶ καχοτεχνία μέν 

40 ἐστιν ἡ τῶν φαρμαχέων καὶ γοήτων, ἐπὶ γὰρ καχῷ τῆς 
πολιτείας τὰς τοιαύτας εὑρήχασι τέχνας" ἄλλο γάρ ἐστε 
φαρμαχεία, καὶ ἄλλο γοητεία, καὶ ἄλλο μαγεία" φαρ- 
μακεία μέν ἐστιν ἡ δι᾿ ἐλλεβόρων διὰ στόματος ἢ διὰ 
χρίσματος προσφέρουσα τὴν ἀναίρεσιν" γοητεία δὲ ἡ 

48 ἀπὸ τῶν ἐνύλων xci ἀκαϑάρτων καὶ κακοποιῶν δαιμό- 
γων προσκαλουμένη, ἔλαβε δὲ ἡ γοητεία τὸ ὄνομα ἀπὸ 
τῶν γόων 5" τῶν ϑρήνων" μαγεία δέ ἐστιν ἡ διὰ τῶν 
μέσων δαιμόνων ἀγγελικῶν τε xol ἐνύλων ἐνεροῦσα" 
ψευδοτεχνία ἐστιν, ἣ μετὰ τὴν ἐνεργείαν τέλος οὐ xa- 

30 λιμπάνει ὡς ὀρχηστιχή" καὶ ὁ μὲν ὅρος τῆς ῥητοριχῆς 
οὗτος" ἔργα τῆς ῥητορικῆς, προοιμιάσασϑαι, πρὸς εὔ- 

»eay διηγήσασϑαι, πρὸς πίστιν ἀγωνίσασϑαι, πρὸς 
τούτοις" δεῖξαι, ἀναχεφαλαιώσασϑαι δὲ πρὸς ἀνάμνησιν" 
τέλος δὲ τῆς ῥητοριχῆς, οὐ τὸ ἁπλῶς πεῖσαι, ἀλλὰ τὸ 

25 πιϑαναῖς χρήσασϑαι μεϑόδοις" ὥσπερ γὰρ ἰατρὸς, xày 

— 4 ταῖς δὲ ὑγιαστικαῖς χρήσηται μεϑόδοις, 

καὶ ὁ φιλόσοφος χἂν μὴ πάντας ποιήσῃ 
ἰγαϑοὺς, φιλόσοφός ἐστιν, οὕτω χαὶ ὁ ῥή- 

πείσῃ, πιϑαναῖς δὲ χρήσηται μεϑόδοις, δή- 

ων, 9 Par. 4. 2. ad marg. Εἰκότως δὲ συμ- 

ἰατρῷ, μὴ ὑγιάζειν ἀεί" ὑπόχειταν γὰρ αὐτῷ ὕλη 
᾿ϑορὰν ἑτοιμοτέρα, καὶ ἀνηχουστοῦσα λόγου καὶ 

suo. Ὁ 
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τωρ ἐσεὶν, εἰχύτως δὲ συμβαίνει «τῷ φιλοσόφῳ καὶ τῷ 
ῥήτορι, τῷ μὲν μὴ ποιεῖν, τῷ δὲ μὴ πείϑεν.. ὑπόχειται 

. γὰρ ψυχὴ αὐτοπροαίρετος, αὐτοκίνητος, αὐτεξούσιος" 12 
παλίμβολος, Catrov ἀφ᾽ ἑκέρου εἰς ἕτερον μεταπίπτουσα, 
καὶ μᾶλλον ἐπιῤῥεπῶς ἔχουσα πρὸς τὸ" ἑαυτῇ πείϑεσθαι ἅ 

ἢ ἑτέροις. Ζητησαι. δὲ λοιπὸν, πόσα εἴδη τῆρ ῥητορι- . 

κῆς, xol εἰ εἴδη, ἀλλὰ μὴ μέρη, καὶ ἐκ ποίων μερῶν 
τῆς ψυχῆς ἕχαστον προελήλυϑε, καὶ εἰς ποῖον ἕκαστον 

ἀφορᾷ τέλος, καὶ ποῖοπ ἕχαστον ἔλαβεν χρόνον, καὶ τίς 
ô ἑκάστου "τόπος, καὶ ποῖα τὰ ὑποβεβλημένα αὐτοῖς 10 
σπιρόσωπα. Τρία τοίνυν τὰ ἀνωτάτω εἴδη τῆς ὄμτορι- 

x5)c, συμβουλευτιχὸν, δικαν κὸν, σανηγυριχόν". χαὶ συμ- 
βουλευτικὸν μέν ἐστι, δι’ οὗ “συμβουλεύομεν τὰ QUU. 
φορα γενέσθαι. δικανικὸν 02, δι᾿ οὗ τὰς ἀμφισβητή- 

σεις διαχρίνομεν, πανηγυῤινόν δὲ, δὲ οὗ τοὺς ἐπαινου- 15 

μένους καὶ". ψεγομένους δημοσιεύομεν. διαιρεῖται. δὲ τὸ 
συμϑουλευτικὸν εἰς δύο, προτροπὴν. xal ἀποτροπήν" 
τὸ 'δὲ δικανικὸν εἰς κατηγορίαὺ xci ἀπολογίαν, cO πα- 
γηγυρικὸν eig ἔπαινον καὶ ψόγον, ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέ- 
θη, εἴδη δὲ τὰ πρὸ 95 αὐτῶν" τοῦτο διοίσει μέρος εἴ- 20 

δους, τῷ τὸ μὲν εἶδος ὁλόχληρον ἀποτελεῖν ῥήτορα, τὸ - 
δὲ μέρος μή" ὥσπερ γὰρ ὁλόκληρον εἶδος ἀνθρώπου, 
εἰ ἐπιτεϑείη 55 λίϑῳ ἢ χαλχῷ, εἶδος λέγομεν ἀστοσι, ζεὲν 
τὸν ἀνδριάντα" ἐὰν δὲ μέρος ἀνθρώπου χεῖρα ἢ πόδα, 

οὗ λέγομεν ἅπαν ἀνειληφέναι τὸ εἶδος, ἀλλὰ μέρος τοῦ 25 
᾿ἀνϑρώπου, οὕτως εἰ μέν τι τῶν μερῶν ἐξησχηταί τις 
ῥήτωρ οὐ ̓ λεγϑήσεται" εἰ δέ τινε τῶν εἰδῶν ἀσκήσεταε, 
ῥήτωρ ἐξ ἀνάγχης 0 τοιοῦτος. Τριῶν δὲ ὄντων τῆς ψυ- 

γῆς μορίων, λογικοῦ, ϑυμιχοῦ, καὶ ἐπιϑυμητικοῦ, ἕχα- 

στον ᾿εἶδος εἰς ὃν τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἀναφέρεται" 80 
«αὶ τὸ “μὲν δικανιχὸν ἐκ τοῦ ϑυμικοῦ τῆς ἡμετέρας 
ψυχὴς προῆλϑε ισνμφωνεῖ οὖν τῷ ϑυμικῷ τὸ δικανικὸν, 
— 

. 95 Ald. παρ᾽, Par. πρό, 986 Ald, ἐπιτιϑείη. — 
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κατηγορίᾳ γάρ ἐνταῦϑα xal λοιδορία κατὰ τοῦ φεύ- 
yovrog* ἐξ. ὧν ὀργὴ καὶ ϑυμὸς προσγίνεται" τὸ δὲ ova- 

, βουλευτιχὸν ἐχ τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ" πᾶς γὰρ ἄνϑρωπας συμ- 
βουλείεσϑαι ϑέλων ἢ συμβουλεύειν, ἐξ ἐπιϑυμίας χινού. 

δ μενος προάγεται ἐπὶ τὴν συμβουλήν. ἄλλοι δὲ τῷ λογικῷ 
συμφωνόν 57 φασι τὸ συμβουλευτικόν" ὥσπερ γὰρ ὁ λόγος 
ἄγει τὰ πάϑη πρὸς c βούλεται, οὕτω δὴ καὶ à σύμ- 
βουλορ ἰθύνει. τὰ πλήϑη τῷ λόγῳ, πρὸς ὃ νομίζει συμ- 
φέρειν" τὸ δὲ πανηγυρικὸν ἐκ τοῦ λογιστικοῦ προηλϑε 

40 τοῦ ἐν ἡμῖν" πᾶς γὰρ ἄνθρωπος. πανηγυρίζων λόγῳ χέ- 
χθηται. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς λέγομεν τὸ πανηγυ- 
οικὸν ἐχ τοῦ λογιστιχοῦ, xol ταῦτα καὶ τοῦ δικάζεσϑαε 
καὶ τοῦ συμβουλεύειν διὰ λόγων ἐχόντων τὴν χύρωσιν- 
φανερὸν οὖν ὅτι ἐν ἑχάστῳ τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς Ün- 

45 τορικῆς χεχρήμεϑα τῷ λογιστικῷ. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς xum 
σάσης ?* ἕξεως τῆς χινούσηρ ἡμᾶς ἢ ἐπὶ τὸ δικάζεσθαι, ἢ 
ἐπὶ τὸ συμβουλεύειν, ἢ ἐπὶ τὸ πανηγυρίζειν, ὅλαβεν ev 
Éxacrov τὴν ὀνομασίαν" 33 ἐπειδὴ γὰρ πρώτη χίνησις 
γέγονεν ἀπὸ τοῦ ϑυμικοῦ, ὑπηρέτησε δὲ καὶ οἷον ὀργὴ 

80 γέγονεν ὁ λόγος τῷ ϑυμῷ, διὰ τοῦτο λέγομεν, ἐκ τοῦ 

ϑυμοῦ ἔχειν τὸ διχανικὸν τὴν γένεσιν" καὶ πάλιν ἐπειδὴ 
ἐν τῷ συμβουλευτιχῷ ἡ ἐπιϑυμία ἐχίνησε τὸν λόγον " 
καὶ ἐν τῷ πανηγυριχῷ τὸ λογιστιχὸν dx τῆς κινησασης 
ἕξεως ἔλαβεν ἕν ἕχαστον. τὴν προσηγορίαν" ἄλλοι δὲ τὸ 

$5 πανηγυρικὸν τῷ ἐπιϑυμητιχῷ φασι συμφωνεῖν" ἐγχω- 
μιάζοντες γὰρ τόνδε τὰν ἀριστέα, ἐπιϑυμίᾳν κινοῦμεν 
roig ἀκούουσι xci ἔρωτα ἑῆς ὑμοίας δόξηφ" τέλος δὲ 

τοῦ δικανικοῦ μὲν τὸ δίχαιον᾽ τοῦ συμβουλευτιχοῦ τὸ 
συμφέρον, τοῦ πανηγυριχοῦ δὲ τὸ καλόν" χρόνον δὲ. εἰν 

50 λήφασι τὰ μὲν δικανικὸν παρεληλυϑύτα, τὸ δὲ συμβου» 

Δευτιχὸν τὸν μέλλοντα, τὰ δὲ πανηγυριχὸν τὸν ἐμεστώτα" 

97 AM, συμφέρ. sequente brevi lacuna, Per. σύμφωνον. 

98 Ald. κνήσάσης. —99Ald. ὠνομὰσίαν.᾿ 



ΤΗΣ EPMOIENUYZ PHTOPIKHZ ww 

τόποι. δ: τῷ μὲν δικανικῷ τὰ διχασέήρια, τῷ δὲ -πα- 

ψηγυρικῷ τὰ ϑέατρα, καὶ αἱ ἐκκλησίαν τῷ συμβουλευ: 

τικῷ" πρόσωπα, τῷ μὲν δικανιχῷ οἱ δικασταὶ; τῷ δὲ συμ- 
βουλευτικῷ οἱ βουλευταί, tU πανηγυρικῷ οὐ ἐχκλησια- 

orci. ᾿Δναγκχαῖον δὲ, ὡς ἔοϊχεν,," εἰ καὶ τοῖς ἄλλοις παι 5 
ρῶπται, τόν τε σχοπὸν ἐξηγήσασϑαι τοῦ βιβλίου καὶ τὸ 
χρήσιμον, εἶτα τὸ γνήσιον, μετὰ ταῦτα τὴν ταξιν. εἶ: 
τα τὸν τὴς διδασκαλίας, τρόπον. εἰσὶ γὰρ χατὰ τοὺς gi 

λοσόφους διδασκαλίας τρόποι τρεῖς " κατὰ διαίρεσιν μὲν, 13 
οἷον τοῦ ζῶον, τὸ μὲν ϑνηρὸν, τὸ δὲ αϑάνατον" κατὰ 40 
δὲ σύνθεσιν, ὡς ἐὰν εἴπω, 0. ἄνϑρωπρς, ζῶόν ἐστι λο- 

γιχὸν ϑνητὸν vyoU xal ἐπιστήμης. δεκτικόν. ὁριζόμενος 

γὰρ πάντα συνάγω" κατὰ δὲ ἀγάλωσιν, Gt: ἂν tig ἀπὸ 

τῶν τελευταίων ἀρχόμενος ἀναβαίνῃ 39 "ἐπὶ τὰ πρώτα οἷά 
εἰσι τὰ χωτὰ αἀναδρύμην διηγήματα. ᾿ ὄπειτα πορὶ "τῆς 15 
ἐπιγραφῆς εἰπεῖν * xai ἐπὶ τούτοις περὶ ποῖον εἶδος ἀνώ- 
γέται δητορικῆς᾽ ταῦτα᾽ yüp ZW παντὶ συγγρᾶμματι ζή- 

τητέον" οὕτω γὰρ σαφέστερον' τὰ ἐφεξῆς καταμάϑοιμεν. 
'Ü μὲν οὖν ὀχοπὸς τοῦ βιβλίου. περὶ διαιρέσεως πολιτὶ» 

κῶν ζητημάτων, xal περὶ προτάσεως γενικῶν προβλη- 40 
μάτων εἰπεῖν καὶ πρὸς τὴν τοὐτὼν μάϑησιν ἡμὰς ava- 

yt* TO δὲ χρήσιμον τοῦτο y εἴη τὸ τὰ πολλὰ τῆς ῥη- 

τοριχήᾳ,. προβλήματα περιορίξειν , xol οὐχ ἐᾷν εἰς ἀπ- 

ράντους. λόγους ἐχφέρεσϑαρ" xal γὰρ τὸ παρὸν. βιβ- 
λίον ἅπαν ῥητορικὸν ζήτημα «δέκα καὶ τρισὶ περι- 25 

λαμβάνεεν. στάσεσιν. ἄλλως τὰ καὶ τῆς ῥητορικῆς περὶ 
δύο ταῦτα ϑοωρουμένης sig τε' τὸ ἐδηγητιχὸν xai δεχτι» 
κὸν, οὔτε λόγον ἂν τις δύναιτο ποωλειὸν διελεῖν μὴ 

ταύτην τὴν τέχνην ἠχριβωμένος, 355 οὔτε νέον εἰπεῖν 
ταύτης ἀπειρος᾿ ̓ τῆς τέχνης τυγχάνων. Περὶ δὲ τοῦ 30 

γνησίου φαμὲν ὡς ἀμφισβητοῦσι τινὲς, ἄλλον τινὰ Ἕρ- 

μογένην εἰναι τὸν γράψαντα, ταύτην τὴν τέχνην, καὶ 

99 *. Ald, ἀναβαίνει. « 400 Ald. ἠκριβωμένωρ. E ἣ 

7 

[ 
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οὗ τὸν Ταρσέα. *9* ᾿Δλλὰ Φιλόσερατος iv τοῖς fou; 
τῶν ᾿σοφιστῶν μέμνηται λέγων ταυτί" Ἑρμοχένης δὲ 

101 Cod, Ven. (sub titulos σχόλια εἰς τὰ μέχρι στοχασμοῦ 
Te Ἑρμογένους τέχνῃς καὶ εἰς τὰς id. στάσεις Συριανοῦ σοφιστοῦ.) 

incipit ita:. πολλῶν ἤδη φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν πραγματείας οὗ 

σμικρὰς εἰς ἐξήγησιν τῆς Ἑρμογένους καταβαλλομένων τέχνης, οὐδὲ 

εἷς τῶν εἰς ἐμὲ ἡκόντων περὶ τοῦ βίου δελίχϑη τἀνδρός. Φιλό- 

στρατος μόνος ἐν δευτέρῳ τῶν σοφιστικῶν βιβλίων φησὶν ἐπὶ τῶν 

' Mágxov βασιλέως “Ῥωμαίων τοῦ φιλολόγου τούτου χρόνων αὐτὸν 

γεγενῆσϑαι, ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικέας πόλεως εὐειδοῦς, ἣν Κύδνος 

ποϊαμὸς διαῤῥεῖ" μέσος "" ἐφ᾽ οὗ καὶ “"Αριστείδης ἦν. Πεντεκαίδεκα 

δὲ γενόμενος ἐτῶν οὗτος ἐπὸ τῇ σοφιστικῇ ἐθαυμάσθη τέχνῃ, ὡς 

χαὶ' Μάρκον 1ü» βὰασελέα," Σμυρναίοις ἐπιδημήσαντα 'περισπούδα- 

στον ἡγήσασθαι, πρὸς Tig 'ἀκρύασιν τῶν “Ἑρμογένους λόγων παρα- 
γεπέσθαι * ὅτε καὶ διαχειόμενος ἐπὶ τοῦ ϑρόνου, ὡς σοφισταῖς νό-- 

pes, ἔφη" ἰδοὺ, βασιλεῦ, ῥήτωᾳ, Παιδαγωγούμενος » ῥήτωρ ἡλικίας 

δεόμινος, . Je ἄνδρας δὲ προελϑὼν. εἰς “4ημουϑένην γέγραφεν ᾧπο- 

μνήματα, καὶ τεχνικὰ πολλά τε καὶ καλὰ συγγράμματα, πάνυ τοῖς 

. ἀκροωμένοις ὠφελεῖν ἱκανά " πόῤῥω δὲ τῆς ἡλικίας ἥκων ἀπέβαλε 

πᾶσαν τὴν προτέραν ἕξιν , ὑπ᾽ οὐδεμιᾶς φανερὰς αἰτίας ? διὸ καὶ 

| κατεφρονήϑη πάνυ. ᾿Αντίοχος δὲ, ὁ ἐξ Αἰγῶν τῆς Κιλικίας gogi- 

στῆς ἀποσκώπτων ἔφη εἰς αὑτὸν. c “Ἑρμογένης ὃ ἐν παισὶ γέρων 

dy δὲ γέρουσι παῖς καὶ ὅτε εἰκόξωῤ “Ὅμήρος πτερύεντας ἔφησε tob 
λόγους, ὡς “πτερὰ ἔγοντες ἀπέπτησαν “Ἑρμογένους. "AMAA ταῦτα 

pi» υὐφόδρα νεμευσητὰ. τὰ ῥημάτια, καὶ πλούτου ὑπερόπεικοῦ τε 

" καὶ ἀκροχόλόν δείγματα, ἅπερ' ἄμφω τὸν ᾿Ἀντίρχον ἠνώχλει; τῶν 

γοῦν ἐχόντων ὡς ἔοικεν ᾿Ισοχράτους "λόγων. ὠτιλελησμένον, ὃς. ἡμῖν 

ἀλγεινῶν (non.satis liquet. scriptura) ὑφκίων παρμινεῖ μηδενὶ πώποτε 
ομμφορὰν ὑνειδίζειν, τό τὰ τοῦ μέλλοχτος ἄδηλρν xài 19 rng τύχης 

ἄστατον ἐκλογιζομένους, Ψαίνεται. ἀγὴρ εὐδόκιμος ἐπὶ τῇ τέχνῃ 
γεγονὼς “Ἑρμογένης, καὶ χρῖγαι ῥητορικοὺς λόγους ἱκανώτατος, ὡς 
δηλοῖ. τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλϑόντα συγγράμματα, φημὶ τὸ περὶ τῆς στά- 

oto⸗ τέχνης καὶ τὸ περὶ μεϑόδου δειϑότητος " καὶ τό 7ε ἁπαντὼν 

ἀκριβέστατον καὶ φιλοσοφώτατον αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων τὸ περὶ 

ἐδεῶν καταλέλοιτεεν, καὶ εἰς τὰ δημόσια. ὑπομνήματα, καὶ τέχνην 
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»0» Ταρσὸς ἤνεγκεν 193 πεντεχαίδεχα ἐτῶν γεγονὼς ou- 
οτῶς ἐπὶ μέγα προὔβη τῆς τῶν σοφιστῶν δόξης, ὡς 
»καὶ. Μάρκῳ τῷ βασιλεῖ παρασχεῖν ἔρωτα ἀχροάσεως" 
»ἐβάδισε γοῦν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν αὐτοῦ ὁ Μάρκας" xol 
»»Ἶσϑη μὲν διαλεγομέγου, δωρεὰς δὲ μεγάλας. ϑέδωχεν ὃ 

διέραν τῶν μεῤᾶν τοῦ πολιτικοῦ λόγον, ὡς αὐτὸς ἐν τῇ τέχνῃ τῶν 
στάσεων αἰνίττεται λέγων ἐν τοῖς περὶ στοχασμοῦ . ἀκριβέστερον 
ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ προοιμίου λελέξεται. Τὰ μὲν οὖν -περὶ τοῦ τε- 
χνογράφου τοσαῦτα" χωρητέον δὲ 50m πρὸς τὴν ἐξήγησιν͵ τῶν ἐν τῇ 

τέχνῃ, “Ἑρμῆν ts καὶ Μούσας συλλήπτορας τῶν λεγομένων γενέσθαι 

ἱκετεύσαντας.  Subjungo aliud fragmentum. ex Codice Veneto 

CCCCXLIV. ad "Máinae argumentum propiüs accedens, *Eo- 

᾿μογένην φαῦὶ τὸν τὴν nooi⸗ συγγραψάμενον,, y περτεχαϊδέκατον 

ἔτος αὐτοῦ τῆς ἡλικίας ἀνύοντα, τὸ περὶ στάσεων καὶ εὑρέσεως pe 

βλίον συγγράψασθϑαε᾽" εἴκοσι τριῶν. δὲ ἐτῶν γεγονότα τὸ περὶ ἰδεῶν ᾿ 
ἐχδοῦναι βιβλίον καὶ τὸ περὶ μεθόδου. δεινότητος: ἐν δὲ «τῷ εἶκον. C 

στῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς ἡλικίας αὐτοῦ - ἀφαιρεϑῆγναι, Τὴκ S» τοῦ λά- 

yu» ὥστρ γέλωτα παρέχειν τοῖς ἀντιτέχνοις, καὶ Ares περὶ pi- 

τοῦ τὰ ᾿Ομηρικόν" πτερόεντας εἶναι τοὺς λόγους. αὐτοῦ" ιἀποῤεβλη- 

κέναι χὰρ αὐτοὺς. τὸν ᾿Ἑρμογέγην καϑάπερ πτερά. —2 δέ φασι͵͵ - 

τὸν" σοφιστὴν ἀποσκώπτοντα λέγειν. “Ἑρμογένης δ ἐν v παισὶ γέρων, 

ἐν δὲ γέρουσι παῖς. Τούτου Μάρκος ὃ τῶν “Ρωμαίων βασιλεὺς 

εἰς“ ἔρωτα τῆς ἀκροάσεως ἦλϑε, καὶ δοὺς αὐτῷ πολάὰ δῶρι ὥρα d ̓Ασίας 

αὑτὸν πρὸς ἑαυτὸν ἢ ηγἄγεν" ἐτελεύτησε δὲ “ἐν βαϑεῖ γήρᾳ; , καταλί- 

πούσης ̓  αὐτὸν τέχνης καὶ εἷς τῶν πολλῶν νομιζόμενος. " Τὴν δὲ 

τῆς μεταβολῆς τῆς φύσεως τοῦ “Ἑρμογένους αἰτέαν. τοιαύτην - εἶναι." 

Τύραννος δ᾽ σοφιστὴς λέγει, ὅτε ὑπὸ πολλῆς Ospuotqtor:Mg βίκρον 

ηλϑὲν ̓Ἐρμογένης τῆς τέχνης ὅτι τάχιστα , μεταβληϑείσης. δὲ τῆς 

ἡλικίας ἐϊχότως καὶ τοῦ πλεονεκτήματος ἐστερήθη, oi yg: εἰς ἄκρον 

εὐεξίαι, ὥς φησιν ᾿Ισοκράτης, (lege ᾿Ἱππὸκρ.) σφαλεραί, cfr. cum his, 

quae er fine exemplaris Capperonneriani . compunicantur in. 

Diario, Classico Londinensi Nr. XII. p. 408. ubi scribitur: αἴ 

γὰρ εἰς ἄκρον εὐεξίαι καϑ᾽ ὑποκράτην lege “Μαποκράτην] σφαλο- 

ga, 4102 Ald. Deyxey, |! 
' E M 4 M 

hj 
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»αὐτῷ" sig δὲ ἄνδρας ἥκων ἀφῃρέϑη τὴν ἕξιν τοῦ λές 
„yeiv ὑπ᾽ οὐδὲ μιᾶς φανερᾶς νόσου" ὅϑεν γέλωτος παρ- 
» ἔσχε πρόφασιν τοῖς βασκάνοις τῶν ἀνθρώπων" ἔφα- 
»»δαῶν γὰρ αὐτοῦ τοὺς λόγους ἀτεχνῶς xaO Ὅμηρον πὲε- 

5 »θόεντας δἶναι,. ἀποβεβληκέναι γὰρ 193 αὐτοὺς τὸν Lo. . 

» μογένην χαϑάπερ πτερά" καὶ ᾿Αντίοχος δὲ ὁ σοφιστὴς 
»οὑποσκχώπτων εἰς αὐτὸν οὕτως ἔφη" Ἑρμογένης ὁ ἐν 

»παισὶ γέρων, ἐν δὰ γέρουσι παῖς" ἐτέλεύτα μὲν οὖν ἐν 
»βαϑεῖ 854 γήρᾳ" εἷς δὲ τῶν πολλῶν νομιξόμενος κατε. 

40 ,, φρονήϑη, ἀπολιπούσης αὐτὸν τῆς τέχνης. " ταυτὶ μὲν 
οὖν Ó Φιλόστρατορ᾽ ὁπόϑεν δὲ τοῦτο συμβέβηκε τῷ 
"Eouoyévg δῆλον" ὑπὸ yàg ϑερμότητος ὑπερβαλλούσης 
ταχὺ μὲν εἰς ἄχρον 1408 τῆς τέχνης" χατασβεσϑείσης δὲ 

αὐτῷ τῆς ϑερμότητος εἰχότως καὶ τοῦ πλεονεχτήματος 
15 ἐστερήϑη" τινὲς μὲν οὖν τούτου ἔφησαν τὸ σύγγραμμα, 

ἕτερος «δὲ ἄλλου" πλὴν οὐδὲν περὶ τοῦ ὀνόματος διοισό- 
μεϑα. ᾿Τνήσιον δὲ μάλιστα δείκνυται ἀφ᾽ ὧν τῇ αὑτῇ 

᾿ἀπαγγελίᾳ᾽ xoi ἐν τῷ ὑπὲρ ἰδεῶν χέγρηται, ὃ ἀναντιῤ- 
᾿ῥήτως Ἑρμογένους. ἐστίν. Ὥρα **$ δὲ καὶ περὶ τῆς 

20 τοῦ βιβλίου. τάξεως εἰπεῖν . τρεῖς μὲν οὖν εἰσιν αἱ συν- 
᾿εχτιχώταται τέχναι᾽ ῥητορικαὶ , ἃς ὁ αὑτὸς Ἑρμογένης 
συνέγραψεν" 7 τε τῶν προγυμνασμάτων καὶ ] περὶ τῶν 
στάσεων αὕτῃ καὶ ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν. μέσην οὖν ἡ προ-. 
κειμένη βίβλος ἐπέχει robo. εἰκότως " “μετὰ γὰρ τὴν δὲ- 

5 δασχαλίαν τῶν προγυμνασμάτων, ἅτινά ἐστι μερικὰ 

σεροβλήματα ῥητορικῆς, δεῖ καὶ περὶ τελείας. ὑποϑέσεως 
.διδαχϑήναι" εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ἦν εὐθὺς ἐκ παιδὸς ἐπὶ 
τὴν τῶν: ξητημάτων ἐργασίας χωρεῖν εὔδαιμον 56 nv" 

"ἐπειδὴ OP τῇ ἀνθρωπίνῃ. φύσει τοῦτο ποιεῖν ἀδύυναξον, 
80 τηλικαύτην τέχνην εὐϑέως xxi ix τοῦ παραχρῆμα xeu. 

TOp- 

»n 103 γὰρ Ald. om. 104 Ald. βαϑῇ γῆρα. d 405 AM, 

. 106 Ald, εἰδαίμων, 
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τορϑῶσαι, ὕπου οὐδὲ inl τῶν βαναύσων τεχνῶν τοῦτο 
ὁάδιον, εὐλόγως οἱ παλαιοὶ τῶν σοφιστῶν φήϑησαν 
δεῖν 157 τοῖς προγυμνάσμασε πρότερον ἐνασχεῖσθαι τοὺς 
ψέους, πρὸς παρασχευὴν τῶν τελείων ξητημάτων καὶ ὕποι 

ϑέσεων. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν παίδων τὸ γάλα πρὸ τῆς ὃ 
στερεᾶς τροφῆς αἱ μητέρες αὐτοῖς προσάγουσιν, οὕτω 
τὰ ἁπλούστερα πρότερον ἐκδιδασχόμεϑα τῶν μαϑημά- 
των, 60 ἐστι τὰ προγυμνασματα" ἔγει οὖν ἕκαστον ev. 

τῶν ἀναφορὰν πρὸς ἐν τῆς ῥητοριχῆς εἶδος" οἷον ὁ μῦ- 

dos, καὶ ἡ χρεία, καὶ ἡ γνώμη ἐπὶ τὸ συμβουλευτιχὸν 10 
ἀνάγονται" ὃ κουνὸς τόπος ἐπὶ τὸ δικανιχόν, τὰ δὲ ἄλλα M 
κοινά" μετέχει γὰρ ἕκαστον ἑχάστου τῶν τριῶν εἰδῶν" 
τὸ δὲ περὶ τῶν ἰδεῶν τρίτην ἔχει τάξιν" ἐπειδὴ πρότε- 

ρον δεῖ γνῶναι πῶς συνίστανται τὰ πολιτιχὰ προβλή- 
ματα καὶ κατὰ τίνα τρόπον διαιρήσομεν τὰ ἑχαστης 15 
στάσεως ἴδια κεφάλαια ; ὅπερ ix τοῦ παρόντος μαϑεῖν 
ὑπάρχει βιβλίου, εἶτα περὶ τῆς φράσεως καὶ τοῦ χαρά- 

κτῆρος διδαχϑῆναι" δύο γὰρ ὄντων τῶν κοσμούντων 
τὴν ῥητορικὴν δυνατοῦ τὸ καὶ ἡδέος, τὸ μὲν δυνατὸν 
διὰ τῶν στάσεων καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν χεφαλαίων 30 

ἐπιτηδεύομεν, τὸ δὲ ἡδὺ διὰ τῆς τῶν ἰδεῶν πραγματείας» 
καὶ γὰρ χάλλος wal ποικιλίαν φράσεως ἡμᾶς ἐχδιδάσχει 

᾿ αὕτη" ὕδπως ἂν μὴ μονυειδὴς xal ἐπὶ ἑνὸς σχήματος ὁ 
λόγος f προϊὼν ὕπτιός τε γένηται καὶ προσχορὴς τοῖς 
ἀκροαταῖς " 7 ydo ἐξαλλαγὴ τῶν ὄχημάτων ἡδονὴν uvn- 25 
στεύεται καὶ κόσμον τῷ λόγῳ, οἷόν ἐστι τὸ κατὰ üzmOo- 
στροφήν". ἀπόχριναι yap, φησι, δεῦρο ἀναστάς «μοιγ, 
ἐπεὶ καὶ οἱ παλαιοὶ, ὥσπερ τι ζῶον τὸν λόγον ὑπέϑεντο 
ix σώματός τε συνεστηκότα καὶ ψυχῆς. Ψυχὴν μὲν 
καλοῦντες τὰ ἐνθυμήματα καὶ τὴν δύναμιν τὴν διὰ τῶν 80 
κεφαλαίων συνισταμένην, *9? σῶμα δὲ τὴν φράσιν καὶ 

107 Ald. δε, 4108 Ald, πρὸς τῆς στερεάς. 109 Ald. cvy 

ἐστάμενον. 
Rhetor. IV. UÜ 8 
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τὸ ἔξωϑεν κάλλος, 0 ποιεῖν εἰώθασιν αἱ ἰδέαι" ἐπεὶ οὖν 
ἡ ψυχὴ κρείττων τοῦ σώματος καὶ τὸ τῇ ψυχῇ ἐοικὸς 119 

προτετάχϑω , ἄλλως τε καὶ ἄτοπον περὶ χόσμου λόγου δὲ- 

δαχϑῆναε, πρὶν μαϑεῖν δπωῤ ὅλως κατασκευάζεται λό- 

p γος, ὥστε τὴν ἀρίστην τάξιν ὃ τεχνογραφοὺ ἔνειμε τῷ 

βιβλίῳ, μέσην ϑεὶς προγυμνασμάτὼν τε καὶ τοῦ περὶ 
τῶν ἰδεῶν βιβλίου ; Καιρὸς δὲ λοιπὸν ξητῇσαι; ποίῳ 

τῆς διδασχαλίας χέχῤηται τρόπῳ" φαμὲν οὖν, ὅτι τοῖς 

τρισὶν, ἐν μὲν γὰρ τῷ λέγειν περὶ τῆςδὲ τὴς διοιρέσεως 

40 πριοῦμαι τὸν λόγον, καὶ οὐ περὶ τῆςδὲ τῷ διαιρετιχῷ 
κέχρηται τρόπῳ" ἐν δὲ τῷ λέγειν τὸν ὅρον τοῦ πολιτις 
κοῦ ζητήματος, τῷ συνθέτῳ κέἐχρηξαι" εἰρήκαμεν γὰρ). 
ὅτι ὅρος τὸ σύνϑετον ἔχει, τῷ δὲ xarà ἀνάλυσιν 119 χέ- 
χρηται ἐν τῷ λέγειν οὕτως, τὸ ξήτημω τὸ πολιτικὸν 

45 ὕλην ἔχει τὰ τὲ πρόσωπα χὰϊ τὰ πραγμαξτα᾽ τῶν δὲ 
προσώπων τὰ μέν ἐστι rowxÓs, τὰ δὲ τοιάδε" καὶ τῶν 
πραγμάτων ὁμοίως. τὸ οὖν ἔχον τοιάδε πρόσωπα καὶ 
τοιάδε πράγματα συνέσζηχε" τὰ" δὲ μὴ τοιάδε οὐ 
συνέστηκεν" ὑρᾷς τὸν κατὰ ἀνάλυσιν τρόπον, ἀπὸ 

20 γὰρ τῶν προσώπων χαὶ τῶν πραγμάτων ἅπερ ἐστὶ 
τῆς στάσεως, δεύτερον ἐπανὲισι»ν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν στά- 

σιν, ἢ ἐστι πρώτη, χαὶ τὸν περὶ ξαύτης λόγον ποὶδῖτιαξ e 

εἰπὼν γὰρ, ὅτι τὰ τοιάδε οὐ συνίσταται, ἡναγχάσϑη 

xol περὶ τῶν συνισταμένων διαλαβεῖν. Χωρήσωμεν δὲ καὶ 

25 ἐπὶ τὴν ἐπιγραφήν" περὶ τῆς ἐπιγραφῆς οὖν τοῦ προ- 
κειμένου συγγράμματος ἐχεῖνο λέγομεν, ὡς 009& μὲν 
ἐπέγραψαν περὶ τῆς ῥητορικῆς ἁμαρτανοὺσιν" οὐδὲ γὰρ 
περὶ πάσης ῥηταρικῆς πρόχειται ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὅτι 
μηδὲ περὶ προοιμίων, μηδὲ διηγησεων καὶ τῶν λοιπῶν 

80 ἐνταῦϑα ἔνε μαϑεῖν" ὅσοι δὲ περὶ στάσεων ἐπέγραψαν, 

τὸν alo τοῦ τεχνόγράφου σκοπὸν ἐποιήσαντο " περὲ 
στάσεων οὗν ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον. ἐπειδὴ xol στά-- 

σις καλεῖται ἡ ἐν δικαστηρίοις ἀμφισβήτησις, v παρὰ 

110 Ald. ἐοικώς. 110* Ald. ἀγάλωσιν. 
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τὸ 131 στασιάξειν πρὸς ἀλλήλους’ τοὺς ἀγωνιζομένους , ἢ 

παρὰ τὸ ἑκάτερον αὑτῶν ἵστασϑαι, περὶ ὃ γνομίξει δίκαι 

ον" ἐπέγραψέ γ᾽ οὖν περὶ στάσεων: δηλῶν, ὅτι περὶ pó- 

γων τῶν ἐν δικαστηρίοις καὶ βουλευτηρίοις διδάσχει, ἀν- 
τιδιαστέλλων πρὸς τὰς ἄλλας ῥητορικὰς τέχνας" ἔστι γὰρ δ 
ὡς ἔφαμεν ἢ περὶ τῶν ἰδεῶν αὐτοῦ τέχνη" χαὶ Θεο- 
φράστῳ δὲ γέγραπται τέχνη ῥητορικὴ περὶ ἐνθυμημά- 
των, xoi ᾿Δλεξανδῥῳ τῷ τοῦ Νουμηνίου καὶ «Τολλιανῷ 
περὶ ἀφδρμῶν ῥητοριχῶν, καὶ ᾿Δψίνῃ “περὶ προσιμίων 
καὶ πίότεων καὶ ἄλλοις πολλοῖς περὶ ἄλλων" δῆλον οὖν 19 
ὡς ἐλαγιότον μόριόν ἔστι" ῥητορικῆς ἡ περὶ τῶν στά- 

σεῶν πραγματεία, καὶ εἰ μὲν περὶ πάντων ἅμα τῶν προ- 
μρημένων ἐλάμβανεν, εἶχε xvoa ἢ παρά τινῶν ἐπιγραιρὴ 
φερομένη" ἐπιγράφουσι γὰρ, ὡς ἐφημέν, tuveg τέγνῃ ῥητο- 

eint ἐπειδὴ δὲ περὶ μέρους ἐστὶν, εἰχότως ἐπιγέγραπται 15 

περὶ στασξων" λείπεται δὲ ἄρα διδάξαι, ἐπὶ ποῖον εἶδος 
τῆς ῥητορικῆς ἀνάγεται ἢ παροῦσα τέχνη. «“Ζέγομεν οὖν 
ἐπὶ τὸ δικανικοὸν καὶ συμϑουλευτικόν. τὸ γὰρ πανηγυριχὸν 

ἀστασίαδτόν ἐστιν, ἐπειδὴ ὁμολογουμένων ἀγαθῶν ἐστιν 
αὔξησις" ἐμέμψαντο δέ τινες τὸν᾽ ̓ Βρμογένη, διὰ τί τέχνην 26 
ῥητορικὴν μέλλων συγγράφῷῳ»ν» τὸν ὅρον πρὸ γε πάντων 

οὐχ ἀποδέδωχε. Καί φησι Πορφύριος ὅτι τριῶν ὄντων 
τῶν τὴς θητοριχῆς εἰδῶν, συμβουλευτιχοῦ καὶ δικανιχοῦ 
καὶ πανηγυριχοῦ τὸ πανηγυρικὸν οὐχ ὑποπίπτει τῷ περὶ 
τῶν στάσεων λόγῳ" ἐπειδὴ αἱ μὲν στάδεις ἀμφιβολίαν zs 
ἔχουσιν ἀμφιθβητουμένων πραγμάτων, τὰ δ᾽ ἐγχώμια 
ὁμολογουμένων αὔξησιν ἀγαϑῶν. ToU τοίνυν παφηγῦὺ» 
QixovU ὑπεξαιρουμένου ἐἴδους ἀτελὲς ἂν εἴη τὸ τῆς Orto. 
οικῆς" οἱ δὲ ὅροι οὗ τῶν ἀτελῶν, ἀλλὰ τῶν τελείων εἰσὶ 
πραγμάτων" διὰ τοῦτό φῆσι ῥητορικῆς οὐκ ἀποδέδωκεν 30 
ὅρον, ὡς οὗ περὶ πάσης διαλαμβάνων ἐν ταύτῃ. τῇ προ» 
χματείᾳ. "EgoUus» οὖν, ὅτι εἰ καὶ περὶ τῶν δύο μόνων 

414 τὸ Ald. om. 

3... 
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εἰδῶν σπουδάζει ὁ τεχνικὸς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅπερ εἰρήκαμεν 
φυσικῶς ϑεωρεῖται τὸ πανηγυρικὸν ἐν τῷ δικανικῷ, καὶ 
τῷ συμβουλευτικῷ * οὐδὲ ydo ἐνδέχεται συμβουλεῦσαί τε 
δίχα τῆς τοῦ πανηγυριχοῦ γνώμης" ἔπειτα οὐδὲ ἀπηλ- 

. δ λαγμένον χαϑαπαξ τὸ πανηγυρικὸν. εἶδος. ταύτης εὑρή- - 

σεις τῆς. τέχνης. Ἴσμεν͵ γὰρ ὡς τὸν στοχασμὸν τὴν στά- 

σιν δύυ τινὰ συνέχει κεφάλαια, ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμες, 
ταῦτα δ᾽ οὐκ ἂν ἄλλως ἀποδειχϑ είη, πλὴν εἰ μή tug τοῖς 
ἐγκωμιαστιχοῖς χρήσαιτο τόποις" οἷον οὐχ ἂν ἐβουλόμην 

40 φονεῦσαι, διὰ .TÓ πατρὸς εἶναι τοιοῦδε καὶ 112 πολι- 

τείας τοιᾶσδε, ἢ παλιν, οὐχ ἂν ἡδυνάμην ἐπιχειρῆσαε. 
τῇ τυραννίδι, ἐπειδὴ χρημάτων ἡπόρουν * ἐπειδὴ τοὺς 
συλληψομένους οὐχ εἶχον" οὕτω διὰ τῶν ἐγχωμιαστιχῶν 
τὰς συστάσεις λαμβάνει. τὰ δύο ταῦτα χεφαλαια τοῦ 

45 στοχασμοῦ, δικανίκῆς οὔσης τῆς στάσεως τοῦ στοχασμοῦ. 
"Ayayxcioy οὖν ἡμᾶς πιϑανωτέρας λύσεις εἰπεῖν. Πρῶ- 
vov μὲν οὖν ὁ σκοπὸς ὃ τοῦ τεχνιοῦ εἰς ἀπολογίαν 
ἐστὶν αὐτῷ τοῦ τὸν ὅρον παραλιπεῖν". περὶ γὰρ τῆς 

- διαιρέσεως τῶν τοῦ πολμτικοῦ ζητήματος κεφαλαίων 153. 
20 προϑέμενος. λέγειν 11^ πῶς ἔμελλεν ἑτέρους λόγοις ἐπι- 

φέρειν, οὗ προσήχοντας ταύτῃ τῇ τέχνῃ. Πῶς δὲ ὅρον 
ἀποδοῦναι προέϑετο ῥητοριχῆς, ὁ μὴ τοῦτο ἐξ. ἀρχῆς 
ἐγστησάμενος" **5 τοῦτο yag ἐστι τὸ ϑαυμαστὸν τοῦ 
“Ἑρβογένους, ὅτι οὐχ ὥσπερ ὁ Μινουκχιανος ἑτέρους ἐπει»- 

35 σήνεγχε Àoyovg καὶ τὴν ὑπόϑεσιν συνετάραξεν, ἀλλ᾽ 
αὐτὴν ἐφ᾽ ἑωυτῆς τὴν περὶ τῶν κεφαλαίων τοῦ ζητή- 
ματος τέχνην εἰσήγαγον οὐδὲν αὐτῇ τῶν ἔξωϑεν ἐπι- 

μίξας. 4ύναιτο. δ᾽ &y τις καὶ ἑτέραν. ἀπολογίαν ὑπὲρ 
Ἑρμογένους εἰπεῖν, ὡς “Ἀριστοτέλει πειϑόμενος τὸν τῆς 

80 ῥδητοριχῆς παρέλιπεν ὅρον" ἐχεῖνος γάρ ἐστιν ὃ διδά- 
σχων τὰς ἀρχὰς ἐκ τῶν ὁμολογουμένων λαμβάνειν" ὁ 

112 xoi Ald. om, 115 Ald. κεφαλαίῳ. 114 Ald. λέ- 
yu. 445 Ald. ἀγεστησάμενος. ' ; 
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'88 τῆρ ῥητορικῆς ὅρος παρὰ πολλῶν 35. ἐζητήϑη τῶν 
φιλοσόφων καὶ οὐκ ἔστιμ ὁμολογούμενορ. τοῦτον μὲν 
οὖν ὡς ἀμφισβητούμενάν ἐστιν, παρέλεκεν" ἐποιήσατο 
δὲ τὴν ἀρχὴν iE ὁμολογουμένον τινός" τὸ γὰρ τέχνην 
εἶναι τὴν ῥητορικὴν, ὡς ὑμολογούμενον ἐχ προοιμίου 5 
λαβὼν. οὗτος ἐπὶ τὸν τῶν ἄλλων φέρεται λόγον" αὕτη 
μὲν οὖν i» τῶν “Ἡριστοτέλους κανόνων ἢ λύσις' ἡ δὲ 
᾿ἀληϑεστέρα αἰτία αὕτη ἐστί' τῶν uiv ϑαυμάζειν πάνυ 

τὴν ῥηταρικὴν βουλομένων, τῶν δὲ xe ὑπερβολὴν xa- 
κίζειν, ὧν καὶ Πλάτων ἐστὶν ὁ φιλόσοφορ, καὶ πρα- 10 
γματείας ἰδίας κατ᾽ **T αὐτῆς παιησάμενορ, ἃ τεχνογρά- 
φος κινδυνευούσῃ τῇ τέχνῃ σύμμαχος γίνεται, μὴ συγ- 
χωρήσας 8 αὐτὴν διωφϑαρῆναι ταῖρ τῶν πολεμίων ἐπε- 
βουλαῖς" καὶ πρὸ τῶν ἄλλων τοῦτο προὐργιαίτεραν ὠρί- 
σατο τοῦ διδαξαὶ εὐθὺς τὴν τέχνην τὴν δητορικήν τοῦτα 16 
δὲ βουλόμενος ποιῆσαι ἄντιχρυς μὲν διαῤῥ ἤδην oux 

“εἰσάγειν τὸν ὅρον αὐτῆς, δριμέωρ δὲ καὶ πλαγίως καὶ 
᾿ἐσχηματισμένως διὰ τῆς κατασχευῆς ἀποφαΐνει τὴν τέ- 

πχνὴν τὴν ῥητορικὴν". τὰ γὰρ προσόντα πάντα vy ῥη- 1θ 
τορικῇ περιλαβὼν 519 τῷ τῆς κοινῆς τέχνης ὅρῳ, emo- 30 
δείκνυσι συμφωνοῦντα ταῦτα τὰ πρὸς τὸν ὅρον τῆς 
κοινῆς" ἅμα καὶ τὸ σπουδαζόμενον αὐτῷ ὠνύων καὶ φεύγων 
τὸ δοχεῖν φιλονειχεῖν πρὸς τοὺς διαβάλλανταρ τὴν τέχνην" 
τοῦτον δὲ τὸν ὃρον τῆς χοενῆς τέχνης ὡρίσαντο οἱ διαλεχτικχοὶ, 

καϑὼς ἀνωτέρω δἴπαμεν 115 οὕτως" τέχνη ἐστὶ σύστημω 3 
ἐχ χαταλήψεων χαϑολεχῶν x«l ἐμπειρίᾳ, γεγυμνασμέρων, 

πρὸς τι τέλος εὔχρησταν τῶν ἐν τῷ βίᾳ" πρὸς τοῦταν 

τὸν ὅρον ἀποτεινόμενος παρωβάλλει, τὰν τῆς ῥητορικῆς 
τέχνης Üpov* ὥσπερ γὰρ τὸ ὑποπίπτον τῷ ὅρῳ τοῦ dv- 

ϑρώπου τοῦτό ἐστιν ἄγβρωπος, οὕτως καὶ τὸ ὑποπίπτον 80 

110 Ald, sso) πολλλῶν (ita). Par. παρὸ moAlois, 4117 Ald. 
xal. 118 Ald. συγχωρούσας, 419 Ald. et Par. παραλαβὼν, 
scripsi περιλαβωνγ, 4130 Ald. καϑὼ ἂν. εἴπωμεν. 

-- 



88 ΤῊΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ PHTOP. IIPOAET, 
τῷ ὅρῳ τῆς καϑύλου τέχνης, τοῦτό ἐστε τέχνη. Ἴδωμεν 
'é»y πρῶτον τέ ἐστε τὰ σύστημα" 7 ἐκ πολλῶν ὀργάνων 
συνδρομή᾽ δεῖ γὰρ πολλὰ σγγέρχεσϑαι πρὸς ἑκάστην τέ- 
χνην. Ἔκ καταλήψεως. καταάληψίς ἐστιν ἡ ἐξ αἰσϑή- 

δ σέων χαὶ ὁράσεων πίστις γινομένη" ἑωραχόζτες γάρ τινες 
καὶ αἰσϑηϑέντες τόδε τε ὀφειλόμενον τῇδε τῇ τέχνῃ. καὶ 

λυσιτελὲς ἂν ἐχρήσαντος καϑολικῶν' ὅτι περὶ πάσης τέχε΄. 
vne ὁ 0gog* ἐμπειρίᾳ γεγνμνασμένων" δεῖ γὰρ καὶ τῷ 
χρύνῳ βεβαιωϑῆναι τὰ χαταληφϑέγτα παρὰ τῆς αἰσϑη- 

0 σεως, ἡ γὰρ μελέτη προςτεϑεῖσα τῇ καταλήψει τὸ τέ-: 
λειον ἀπεργάζεται. πρός TL τέλοφ᾽ αἱ μὲν γὰρ τῶν τεχ- 
yov ave y poros καὶ χρήσιμοι τ: * αἱ δὲ ψυχαγωγρκαὶ, ai 

δὲ- ἄμφω" ἀναγκαῖαι μὲν οὖν καὶ χρήσιμοι, ὡς oixoóo- 
pan] 323 xo) γεωργία καὶ ῥητορική" τοῦτο δὲ ἴδιόν ἐστε 

ἐ τῆς τέχνης τὰ πάντως τῷ χρήσιμον ἔχειν, trn μὴ xai 3 

κολακεία νομισϑῇ τέχνη οὖσα, καὶ. γὰρ αὕτη ἐδύνατο 
εἶναι σύφρημα ἐχ καταλήψεων γεγυμναᾳσμένων᾽ εἰ δέ τις 
εἴποι, x χαλκευτικὴ τέχνη ἐστὶν, ἐπειδὴ ὠφελεῖ, λέγομεν 

'. Oti οὔ, οὐδὲ γὰρ au τὸν λόγῳψ, ὅτι οὐδὲ τοῦτο προαι- 

20 ρεῖται' ἀλλὰ κατὰ περίστασίμῃ τενὰ εἰς τὰ παρεπόμενα 

T7 τέχνῃ ἐμπέπτωκεν: v " μὲν οὖν ἐξήγησις τοῦ ὅρου τὴς 
κοινῆς τέχνης αὕτη ἐστὶν" ἴδωμεν δὲ πόϑεν 0 binae 703 

: Éaro. 

121 xai χρήσιμος — “ὦ — " ἀναγκαῖαι μὲν οὖν ΜῊΝ om, 

132 Par. οἰκοδομὴ. 
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ZYPIANOY χαϊ ZOZATPOY 
KAI MAÁAPKEA4AINOY | 

ΕΙΣ ZTAZEILX TOY EPMOLENOYZ . 

Holláy ὕγτων xal μεγάλων ? * τὴν ῥητορικὴν συνίστησι καὶ 'τέχνην» 

ποιεῖ, καταληφϑέντα τε ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ καὶ συγγυμνασϑέντα τῷ 

χρόνῳ σαφῆ τε 1 τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ κὰν ταῖς βουλαῖς, 

κἂν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ πανταχοῦ, μέγιστον εἶναί μοι δοκέϊ τὸ 
᾿ς περὶ τῆς διαιρέσεως αὑτῶν 2 xal ἀποδείξεως." 

σι 

Av θεανοῦ. Τὴν περὶ τῶν στάσεων προγματείαν; 

pl μὲν οὐδ᾽ ὅλως ! ἤξίωσαν τέχνην, ὥσπερ τινὲς καὶ τὴν 0 

Ἢ sag) Te τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα — — καὶ ἀποδείξεως C 

Ven. om, ΒΞ αὐτῶν Par. 4, αὐτῷ Ald. 3 Ven, οὐδύλως 

ἔφασαν. εἶναι τέχνην, εἴγε xoi τὴν ὅλην ῥητορικήν' τινες ἐμπειρίαν 
ἀπεφήναντο , πρὸς τὴν τῶν μεταχειριζομένων δηλονότι ἀποβλέποντες 

ἀπαιδευσίαν, οἷος ἦν ὃ τε án) τῆς κώπης ἀνίπτοις ποσὶ κατὰ τὴν 

παροιμίαν ἐπὶ τὸ βῆμα πηδήσας Δημάδης, " Hypo τε καὶ Ζιυϑέας 

καὶ ᾿Αριστογείτων ὕϑλων ἀλόχων συκοφαντίας βουλάς, τὸ καὶ τὰ δι- 

καστήρια ἐμπεπληκότες" καὶ ἐπὶ τῶν Εὐαγόρου τοῦ φιλοσύφόυ χρόΣ 

' yo», ὡς αὐτὸς ἐν τῇ περὶ τῶν στάσεων πραγματείᾳ φησὶ, σοφιστὴς 
ἢν ᾿᾿ϑήνησι, μαϑητῶν μὲν τ ἡγούμενος, τὰς δὲ περ τῶν στάσεονν 

μεϑόδους φλυαρίας ἀποφαινόμενος, καὶ τοὺς νέους ἀπείργων᾽ τοῦ 

σὺν τέχνῃ τινὶ μελετῶν τοὺς ἐν. ῥητορικῇ λόγους, μύνον ἀνέδην αὖ. 

τοὺς τοὺς αὐτοσχεδίους τῶν λόγων ἐχδιδάσκων, καὶ συνεχῶς τὴν 

ἐκ τριόδου ταύτην παροιμίαν τοῖς δυστιχοῦσιν ὁμιληταῖς ἐγνοῶν 

στολαλεῖν" ἐχ τοῦ λαλεῖν κακῶς εἰδὼς, ὡς ἑαυτόν τε τοῦ μηδενὸς 

ἄξιον ἀπέφηνεν (super ἡ scriptum. est ai, ser. καὶ, quod abest a 

cod.) καὶ τοὺς γέους, εἶγε μὴ μίαν τοῦ λέγειν αὑτοῖς ἐνεργάζετο ἐπι-- 

στήμην, καὶ ὅτι ὃ τέχνης ἁπάσης γνώμων ἀκριβέστατος Πλάτων τὴν 

ἐγαντιωτάτην περὶ τῆς σώφρονος ῥητορικῆς καὶ τοῦ ταύτην ἐπιτηδεύίοντος 

ἀφίησι φωνὴν, ἐν μὲν Σωκράτους ἀπολογίᾳ λέχων" ῥήτορος μὲν γὰρ 

ἔργον τὸ ἀληϑῇ λέγειν, δικαστῶν δὲ γε σωφρόνων τὰ δίκαια κρίνειν. 



49 XX 0.414 

ὅλην ῥητορικὴν τέχνην αὖ βούλονται, ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν ἀπὸ 
τῆς τῶν μεταχειρισωμένων ἀπαιδευσίας ὡρμημένοι αἷαν 

4 ημάδον τοῦ ἀπὸ τῆς κώπης ἁγίπτοις τὸ τοῦ λάγου χερ- 

civ ἐπὶ τὸ βήμω πηδήσαντος, καὶ Hynuovog καὶ Πυϑέον 
8 χαὶ ᾿“ριστογείτονορ καὶ ἔτι τοῦ ἐπὶ τῶν γρόνων Ἐναγό- 
ραν τοῦ" σρφιατοῦ ᾿Αϑήνησιᾳ. ἑπειαφϑαρέντος ἀλόγου 

σοφιστοῦ, 0g xoi Tua ὅμιλον μαϑητῶν ἐπήγετο φλναρί- 

ev 4 μὲν τὰς στάσεις ἀποκαλοῦντος, ἀξιοῦντος δὲ χατὰ 

τὴν συρφετὴν παροιμίαν τὸ λέγειν ἐχ τοῦ λέγειν πορίζε- 

40 dios" «at TOL Πλάτωνος διαῤῥήδην βοῶντος καὶ ἐν μὲν po 

κράτους ἀπρλογίᾳ, ῥήτορας μὲν γὰρ ἔργην τὰ τἀληϑὴ λέν 

γεῖν, δικαστῶν δέ γε σωφράνων τὰ δίκαια χρίνειν, ἐν δὲ 
Γοργίᾳ, τὸν γὰρ μέλλαντα ὑρϑὼς ῥητορικῶς ἔσεσθαι δίς 
X60» ἄρα δεῖ εἶναι, ἐπιστήμονα τῶν δικαίων" ἐν δὲ Φαί- 

18 ὅρῳ, εἰ γάρ σαι ὑπάρχοι ἢ φύσει ῥητορικῷ εἶνοι, ἔσῃ ῥή- 
τωρ ἐλλόγιμας, προσλαβὼν ἐπιστήμην καὶ μελέτην" ὅτου 
δ᾽ ἂν τούτων ἐλλίπῃς, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ" ἀλλὰ δὴ καὶ 5 

4 Ald, φλιαρέαν. δ Ald, Par. 4. ὑπάρχοι. Ven, ὑπάρχεις 
6 Ven. ἀκολούϑως δὲ τῷ Oslo Πλάτωνι καὶ “ιονύσιος ὃ πρεσβῦ- 
τερος ἐν τῷ πρώτῳ τίτλῳ περὶ μιμύσεώς φησιν, ὁτε (Morelli bi. 

blioth, Mscr. p. 299. legit: ἔατε τρέα ταῦτα. in Cod, scriptum 

est: q7,'a,, quod aliter legi non potest quam φησὶν ὅτι.) τρία 
ταῦτα tqv ἀρίστην jui» ἐν ve Toig πολιτικοῖς λόγοις ἕξιν καὶ ἐν 

πσῃ τέχνῃ τὸ καὶ ἐπιστήμῃ χορηγήσει, φύσις δεξιὰ, μάϑησις ἀκρι- 

βὴς, ἄσκησις ἐπίπονος, ἅπερ τὸν Παιανιέα ταιοῦταν ἀπειργάσατο . 

πῶς οὖν ἥ ve τῶν ἀληϑῶν καὶ δικαίων γνῶσις, ἔτι δὲ ἐπιστήμη τὲ 

καὶ μελέτη γενήσεται τῶν καλῶν ἀνδρὶ τῷ λαλῶν dy τοῦ λαλεῖν ἐπ 
σιτηδεύοντι, ὡς ὃ περίβλεπτος ἐπὶ τῇ τῶν ἑταίρων ἀγέλῃ διεϑρύλεε 

σοφισιής " οἷς χε, εἰ κατὰ τὸ προσῆκον τὰς τῶν λόγων ἐχμανϑάνειν 

ἐβούλοντο τέχνας, μόλις ἂν ὀκτὼ ἐξήρκουν, οἶμαι, διδάσκαλοι, Τὴν 

τοίνυν περὶ τῶν στάσεδων πραγματείαν oí μὲν οὐδύλως ἠξίωσαν ποι: 
βάλλειν τέχνῃ" oi δὲ τὴν πᾶσαν ῥητορικὴν ἐν ταύταις ϑεωρεῖσϑαϊ 
φασιν. Ἑκατέρους οὖν à τεχνογράφος εὐθὺς ἐκ προοιμίου ᾿διελέγο 
χων τεχνικῆς τε ϑεωρίας ἔχεσθαι τὰς στάσεις ἀποδείᾳνυσι, xol πρὸς 

ῥητορικὴν τέχνην οὗ μόνας ἐξαρκεῖν x, τι 4, 



ΕἸΣΊ ΞΥΑΣΙΣ a 
Διονυσίου τοῦ ““λμικαρνασαέως τρία ταῦτα διατοινοβένου 
τὴν ἀρίστην ἕξιν ἐν stoActixolg λόγοις ἐμποιεῖν xai πάσῃ 17 

τέχνῃ τὰ καὶ ἐπιστήμῃ μάϑηκσιν ἀχριβῆ, φύσεν δεξιὰν, 

' ἄσχησιν isinovoy* διὸ xci Δημοαϑένης ἐν μὲν δικανιχῷ 

ΠΣ συμβουλευτεκῷ. εὐδοχίμει, ἥτεον δὲ τῷ. πανηγυρικῷ, δ 
διὰ τὰ ἀτρεκὲς xal ὠμελέτητην ' τυσαύτων αὖν χαὶ TOL9U- 

«wy τέχνην ῥητορικὴν βεβαιούντων αὐτὸς * οὗτορ ἃ προς 
εἰιθημένας Φαφιστὴρ ἀλόγῳ τριβῇ ταύτην λιατορϑοῦν de 
τείνετο᾽ ἕν γαῦν τοῦτα χαλῶς ποιῶνοιλῦτι τοῦ μηδενὸς 

ἄξιον ἑωυτὸν ἀπέφαινεν, aiyt μηδὲϑ μέαν ἕξιν τὴν ἀσεὸ τῆς 10 

τέχνης τοῖς ὁμιληταῖο ἱκανῶς 3» ἐμποιῆσαι ' ξαύτων οὖν 

οὐκ εἶναι τὸ παρὰ πάντας στάσεις τέχμην ἀποφαινομένων, 
ἑτέρων δὲ πάλιν ἐχ διαμέτρου τούτοιο, χωρούντων, καὶ τὴν 
πᾶσαν ῥητοριζὰν ἐν ταῖς στάσεσι δεϊόχυριζομένων σοφῶς 
xa) ἐντέχνως δϑιατέφαν ἀμετρίαν 15 εὐθὺς ἀφ᾽ ἑστίας ἐπιβν 18 
ῥαπίζων" τεχνικῆς τὸ ϑεωρίας ἔχεαϑαε τὰς στάσεις ἁπον 
δεικνύει χαὶ πρὸς τὴν δητοριχὴν τέχνην οὗ μόνας ἐξαρν 
κεῖμ᾽ ὅτι μὲν yag τεχνιχὴς ἔχονται ϑεωρίας, δηλοῖ λέγων 
ὡς πολλῶν ὕντων καὶ μεγάλωκ, ἐξ ὧν ἡ ῥητορικὴ Ovvés | 

011526 * τέγνῃ, μέχιστόν ἐστι τὸ χατὰ τὴν διαίρεσιν τῶν 30. 
σολιτιχῶν ξητημάτων" ὅτι δὰ oU πᾶσα ἐν τούτοις ἢ Ór- 

τορικὴ 12, πρόδηλον ix τοῦ πολλὰ εἶναι ἕτερω τὰ CVM 
ατῶντα αὑτὴν" ταύτῃ τος χαὶ ὡς τέχνην αὐτὴν αὐχ ipa 

πειρίαν ὑποδεικνὸς τὸν τῆς τέχνης δριαμὰν συγήψεν αὖ- 

τῆς τοῖς μέρεσιν" ὁριαμὸς γὰρ τέχνης ovrog" σύστημα Ux 38 

καταλήψεων ἐγγεγυμνασμένωγν πρός τι τέλος εὔχρηστον 
τῶν ἐν τῷ βίῳ 83." διὰ μὲν τοῦ συνίστησι τὸ σύστημα δὴν 

7 Ald. ὠτιφτήμην. 8. Ald. αὐτῆς, 9. Ald. μηδὲν, 40 

Ald, ἀμμετρίαν. 41 Ven, ᾧ. τέχνη συχτάττεταις 12 Ven, 

addit: τέχνη. 13 Ven. ἄξιον καὶ τοῦ προοιμέον ϑαυμάσαι τὴν — 

ἂκρίβειαν ' ὅπως δι᾽ αὑτῆς τῆς ὑπερϑέοεως λεληϑότως κατεσκενώσενψ, 

ὅτε ἧ ῥητορικὴ τέχνη lovi» οὐκ ἐμπειρία, ὡς διακωμωδοῦσὶ τινες. Τὰν» 

740 τοι παρὰ τῆς διαλεχτικὴς ἀποδιδόμενον τῆς τέχνης ἄρον τοῖς τῆο 

ῥητορικῆς ἐφᾳρμόζει μέρεσιν" δρίζονται γὰρ ἐκεῖνοι τὴν τέχνην οὕτως" 

». 



« ZX0AIA 
λῶν 15, εἶτα ἐπειδὴ ἐνδέχεται καὶ σύστημα elyas καὶ ἐμ- 
πειρικόν: οὕτως γ᾽ οὖν 15 παρ᾽ “4ἰγυπείοις ἰατρικὴν τὴν 
ἀρχὴν εὑρῆσϑαί φασιν ἐχ τῶν χατὰ μέρος νοσούντων τε 

χαὶ τὰς τῶν νόσων ἐάσεις ἀπογραφομένων" προστὶ ϑησι 

τὸ τέχνην ποιεῖ τὸ 79e | μετὰ λόγου xoi αἰτίας σύστημα *6 
“περὶ ϑεωρημάτων ἰατρικῶν ἢ ῥητοῤιχὼν ἡ μουσιχῶν τέ- 

χνῆς ἂν εἴῃ, ὡς καὶ Πλάτων ἐν Γοργίᾳ μαρτυρεῖ λέγων" 

ἐγὼ γὰρ τέχνην "QU καλὼ 0 ἂν εἴη ἄλογον πρᾶγμα" διὰ 

δὲ τοῦ καταληφϑέντα τὴν κατάληψιν ἐναργὼς μηνύει *7* 

40 χατώληψις δὲ λόγος γνῶσιν ἀτρεχὴ 3 μετ᾽ αἰτίας τῶν 
ὑποχειμένων περιέχων" ὥστε καὶ τοῦτο κατὰ Πλάτωνα 
τεγνιχόν" εἰ γὰρ τὸ ἄλογον οὐ τέχνη, τὸ μετ᾽ αἰτίας τέ- 
yu τέχνη δὲ ἡ ῥητορικὴ τῷ τὰς αἰτίας εἰδέναι, χκαϑ' 
ἃς οἱ τοιοΐδε λόγου τοὺς τοιούσδε πείϑουσιν ἀχροατάς" 

45 ἄλλως μὲν τοὺς πρὸς δόξαν ὁ ὁρῶντας, ἑτέρους 19 τοὺς πρὸς 

μέρδος ἀποβλέποντας. ἄλλως τοὺς ἀληϑείᾳ καὶ δικαίῳ ?? 

προσέχοντας εἰλικρινῶς " ἐμπειρίᾳ δέ ἐστι λόγος ix πλει- 
ὄνων ὁμοίων καταλή ψεων τὴν γνῶσιν ποιούμενος" ἐξ 
ἀρχὴς "5 δὲ, ag οὗπερ τῶν ἀνθρώπων φύσις ἱπέστη, 

"40 σύνδρομος γὰρ ἡ ῥητορικὴ τῷ λόγῳ τῶν ψυχῶν" καὶ 

πρὸ Νέστορος 33} τε καὶ Παλαμήδους καὶ Φοίνικος καὶ 

σύστημα ἐκ καταλήψεων ἐγγεγυμγασμένον πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ 

βίῳ x. t. À. 14 Ven, δηλοῖ. 45 Ven. Οὕτως γὰρ riv. ἀρχὴν 

καὶ παρ᾽ ἰγυπείοις ἐκ τῶν κατὰ μέρος νοσούντων τὸ καὶ τὰς τῶν 

γόσων ἰάσεις ἀπογραφομένων τὴν ἰατρικὴν πρῶτον εὑρῆσϑαί φασι, 
προςτίϑησι x, v. À, 416 Ven. Σύστημα τῶν ϑεωρ. ἰατρικῶν 7 
μουσικῶν ἢ ῥητορικῶν τέχνης ἂν» εἴη ἢ monpkür»* οὕτως γοῦν καὶ 
Πλάτων φησὶν ἐν Γοργίᾳ" ἐγὼ γὰρ τέχγην οὐ καλῶ, ὃ ἂν ἢ ἄλο- 
γον x. t. À, 17 Ven. μηνύει" κατάληψις δέ ἐστι λόγος γνῶσιν 
ἀκριβὴ μετὰ αἰτίας τῶν ὑποκειμένων περιέχων ὥστε καὶ τοῦτο τε- 
χνικὸν κατὰ Πλάτωνα δηλοῖ τὴς ῥητορικῆς" εἰ γὰρ τὸ ἄλογον κ.τ.}, 
18 Par. et Ald, ἀτρικῇ. Scripsi ἀτρεχῇ, nisi malis ἀκριβῆ. 19 
Ven. ἑτέρους δὲ, malim ἑτέρως. 20 Ven. δικαιοσύνῃς — 31 Ven. τὸ 
ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ, ἀφ᾽ οὗπερ ἣ τῶν ἀνθρώπων ὑπέστη φύοι. 4122 Ven. 

- 



ΕΙΣ XTAXEIZ a 
᾿Οδυσσέως χαὶ πρὸ τῶν ἐν Ἰλίῳ ἤσκητο παρ᾽ ἀνϑιρώποις" 
ἡ γοῦν κατὰ Κάδμον χαὶ Δαναὸν γθαμματικὴ ἐπί τε 

τῶν Τροϊχῶγ ἡσχεῖτο, we. Δίχτυς ἐν. ταῖς ἐφημερίσι 1: 
φησὶ καὶ μέχρι τῶν Εὐχλείδου τοῦ ἄρξαντος. μετὰ ταῦ- ὁ 

τὰ διέμεινε χρόνων, τρὺς δὲ ἀγωτέρω τούτων σὺν ἀρετῇ 5 

τὸ πρᾶγεᾳ μεταδιώξαγταρ᾽ 35. ἡ τοῦ χαταχλυσμοῦ σὺν 

τοῖς ἄλλοις ἠφάνισε Ag "εἰ γὰρ αἰώνιος ἐν' ψυχῇ λό- 
7ος, πρόδηλον, ὅτι καὶ 3 τοῦτον διευχρενοῦσα. τέχνη καὶ 

τὴν ἀχλὺν αὐτοῦ κἀὶ τὴν ἀπαιδευσίαν χατὰ τὴν Ὅμηρι- 

χὴν Adan διακαϑαίρουσα οὐ χϑές τε καὶ πρώῃν, ὥς 10 

φασι, πᾳαρέδυ, οὐδὲ οἱ πρότερρι τοῦ ϑειοτάτου"" τῶν ἐν 
ἡμῖν κατημέλουγ, φημὲ δὴ τοῦ λόγου, ovy οἱ ἐπὶ τοῦ 

. «Κρόνου ζῶντες xal τοῦ χρυσοῦ γένους ἐπάξιοι" εὔδηλον 
.γὰρ, ὡς κἀχεῖνοι τά τὸ ϑεῖα διαφερόντως ἐρήμων, xai 
τούς yt ἀγαϑοὺς dy ἐπαίνων γον" καὶ τοὺς προπετείᾳ 15 
φύσεως πρὸς τὸ χεῖρον δρομβν ας ἐλοιδόρουν, ἅπερ ἔδιπ 
τοῦ πανηγυρικοῦ" ἔτι τρὶς ἀγνοοῦσι, τὸ ἡἠροσῆχον xci 
ὑπὸ γεότητος φλεγομένοις 39 τὰ βέλτιστα, συνεβούλευον 

᾿ Πρὸ — à τὸ καὶ Φοίνικος, Παλαμήδους τὸ καὶ ᾽Οδ. καὶ τῶν 

ἐν ᾿Ιλίῳ ῥητόρων ἡσκχεῖτο παρὰ ἀνθρώποις 7 ῥητορικὴ, εἴγε καὶ τὸν 

προιζήνιον Πιτϑέα φασὶν, ἕνιοι δὲ τὸν ἐν Τροιζῆνι, τέχνας 7e 'gu» 

τὸ καὶ διδώσκϑδιν ἀνϑρώπους, τοὺς Oi ̂ ἀνωτέρω τούτων τὸ πρᾶγμα 
σὺν ἀρετῇ n ἢ ἢ ἐκ toU χατακλυσμοῦ᾽ σὺν τοῖς ἄλλοις ἡ- 

φάνισῃ λήϑη xi τὶ λ 25 Ald. τοῖς ἐφημερίῃσί φησι. 24 Ald. 

“μετὰ διώξαντας. 25 Ven. τοῦ ϑειοτάγου τῶν ἐν ἡμῖν, φημὶ δὴ 

τοῦ λόγον, κατημέλουν, καΐίτοι ys ἄριστα καὶ συννομώτατα πολι- 

τευόμενοι xài τὸν ἐπὶ Κρόνου διαζῶντες βίον, καὶ τοῦ ἀρυσοῦ γένους 

ἄτεχνῶς ἐπόξ ipt πρὸς τῶν ἐγθέῳ μανίᾳ κατόχων ὑμνούμενοι ποιητῶν, 

εὔδηλον γὰρ ὡς κακεῖνοι τὰ ϑεῖα διαφερόντως ἐτίμων, εἴγε τότε μά- 

λιστα δὴ οἱ Oto) παντοῖοι τελέϑοντες ἐπεστρωφῶντο πό- 

ληας, (Od. P. 486.) καὶ τούς τὲ ἀγαθοὺς δι᾽ ἐπαίνων ἦγον, καὶ 

τοὺς προπετείᾳ. φύσεως ἐπὶ τὸ χεῖρον δρμωμένους ἐλοιδόρουν, ἅπερ 
τ ἴδια τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας ἐστὶ καὶ ἀγνοοῦσί τε τὸ προσῆκον x. T. λ. 

26 φλεγομένοις Ven. et Par. λεγομένους Ald. 



44. ΣΧΟΖῚ4 
«dy μὲν ἀτόπων iisoyovreg, τῶν δὲ χρηστῶν ἔχεσθαι 
παρακαλοῦμτεᾳ, δι’ ὧν τὸ συμβουλευειχὸν ἤσχητο "7 
map αὐτῳῖς, ἀλλ᾽ 18 οὐδὲ τοῦ δικανιχοῦ. κατημέλουν, 

18 ἀλλ᾽ ὡς ϑεῶν ἐρασταὶ δίκην τὸ χαὶ τὸ δίχωΐξον ἐτέμων" 
δ καὶ τοῖς ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦσι τὰς τιμωρίας ἐπῆγον" 
τὸ δὲ δηλαδὴ. σημαίνει, ὅτε ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων πασῶν 
τεχνῶμ evayxg πρότερον γένεφϑαι τὴν xar&Amjuy, eo. 
οὕτως͵ σγνίστααϑαι τὰς τέχνας, αὕτω κανταῦϑα τὸ δὲ 
συγγυμπᾳσϑέντα τῷ χρόνῳ δηλοῖ μὲν τῷ go τῆς τέ- 

40 χγης συγγεγυμνασμέμον ᾿ πρόσχειται τοῖς καταλημεϑεῖσιδ 
διὰ τὸ ἀδύγαταν εἶναι τέλειον ἐνεργείς ῥήτορα γενέσθαι 
δαὶ τῶν, χατάληψιν ἀχριβὴ tO» εἰς τὴν τέχνην συντο- 
λούντων. ϑεωρημάτων ποιήφασϑαι, μὴ καὶ γυμνασίαν ἐν 
χρόνῳ μαχρῷ τούτων ἀσκήααντα" ὅϑεν καὶ Πῶλος 33 ὃ 

15 l'ogytov μαϑῃτὴς ἐν τῇ τέχνῃ φησίν" πολλαὶ τέχναι ἐν 
ἀνθρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπειρίας εὑρημέναι1, 

27 Ven. ἡσκεῖτο, — 938 Ven. ob μὴν οὐδὲ τῆς περὲ τὸ δίκαιον 
ἀκριβείας οἵγε τοιοῦτοι κατωλιγώρουν, ἄλλ᾽ ὡς ϑεῶν ἀτεχνῶς ὑπάρ- 
χοντες ὀαρισταὶ δίχην τὰ καὶ τὰ δίκαιαν ἐτίμων, καὶ τοῖς ὑπερβαΐ- 
γεὶν ἐπιχειροῦσιν τὰς τιμωρίας ἐπῆγον" ὅϑεν καὶ toV δικανιχοῦ συμι 
ἔβαινεν αὐτοῖς οὐκ ἀμελετήτως ἔχειν" τὸ δὲ δηλᾳδὴ σημαύνει, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πασῶν τεχνῶν ἀνάγφῃ πράτερον γέγνεσβαικ, τ, 2. 
29 Ald. xdvravro. Ven, om, 80 Ven. χκατᾳαληφϑεῖσιν, ἐπειδὴ ἀδύνατον dari, τέλειον ἐν ὑγείᾳ γενέαϑαι ῥήτορα, κἂν τὴν xaralg- 
yir — — — ποιήσητα, 41 Ven, πῶλος ὃ σοφιστῆς, b I. μ. 32 Ven, Εὑρημέναι" μέμνηται τρύτου καὶ ηλάτων dy Iooylg, καὶ παράδειγμα ταύτων Δημοσϑένης, τελεώτατα μὲν τῶν ῥηιηρικῶν ϑεω- 

᾿ ρημάτων τὴ» ἐπιστήμην καϑωρϑωχὼς, ὡς καὶ τῶν κριτιχῶν τοὺς εὖ- δοκιμῳτάτους διαῤῥήδην ἀποφαίνεσθαι ἄριστον τῶν πολιτικῶν λόγων εἶναι τὸν δημοσϑενικόν" ἀλλὰ τοὺς μὲν δικαγικοὺς καὶ φυμβουλευτι.- κοὺς τῶν 16 yw?» φαίνεται xarà τὸ προσῆκον συντεϑεικὼς, , ἅτε καὶ σφόδρα γυμναϑεὶς ἐκ τούτοις, περὶ δὲ τοὺς παγηχυρικοὺς τῶν λόγων οὗ σφόδρα ἐπιτηδείως ἔχων, Τὸν γοῦν ἐπιτάφιον avtov τινὲς αἰτιῶ»-.- ται ὡς παρὰ τὴγ ἀξίαν τοῦ ῥήταρος͵ συγκείμενον, καὶ δῆλον, ὅτι καὶ 



ΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 45 

Ναὶ παράδειγμα τῶν λεγομένων Δημοσϑέγης, ἂν οἷς οὖν 
ἐγυμνάσατο τοῦ ?? πρὸς ἀχρίβειαν ἀστοχῶν, τὸ δὲ σα- 
φῆ τὸ τὴν ἀλήϑειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ τὸ ἐν τῷ 34 
opo πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ παρῴδη» 
σεν" ἐν ταὐτῷ δὲ xul περὶ d γρήσιμος ἡ δητορικὴ δὲν» 8 
κνύει, ὅτε ἐν βουλαῖς χαὶ δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ" 
τὸ πανταχοῦ διχῶς νοητέον" ἢ γὰρ .ag ἕν ἀνϑδὰ ἑνὸῤ τὸ 
σανηγυρικόν" διὸ ποικίλη τις 4j τούτου χρῆσις, ἐν ὕμνοις 
ϑεῶν, ἐν ἐπαίνοις ἀνθρώπων, ζωνξων, τετελευτηχότων, 

ἐν ἑορταῖς, ἐν ϑρήνοις, διαβολαῖς κακίας, ἀρετῆς s» 10 

φημίαις" 5 ἢ τὸ μὲν πανηγυρικὸν παρῆκεν ὡς τῷ δι- 
κανικῷ τε καὶ συμβουλευτιχῷ συμπλεχόμενον, ὧᾷ δῆλον 5 

τούτων μὲν ἄριστα τοὺς τεγνικοὺς ἥπέστατο λό yos, τὸ δὲ τῆς yas 

σίας ἐνδεὲς τοῖς διαβάλλειν βουλομένοις à ἀφορμὴν τῆς κατηγορίας παρ" 

ἔσχε. “Σαφῇ τε τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ, κἂν ταὶς βουλαῖς, 

κἂν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ πανταχοῦ" τὸν μὲν διαλεκτικὸν ὅρον τὶρύς 

τὸ τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ διὰ τούτου παρῴδησε, τῆς δὲ ῥητορικῆς τὸ 
χρήσιμον περὶ τίνα ἐστὸν, ἐνταῦϑα μηνύει" ὅτι ἐν βουλαῖς va 40 λυσι- 
τελοῦν ἐξευρίσκειν , κἀν τοῖς δικαστηρίοις διελέγχειν τοὺρ ἀδικοῦν- 
ξας, καὶ τοὺς παντοδαποὺς τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας διαπλέχει λό- 

γους. τὸ yüg πανταχοῦ διχὼς »ὐητίον, ἢ ὡς ἕν x. t. λ. $3 

Ald, td. Par. 1. τοῦ. 54 Ald. «ó. δ5 Vet. ἐν, διαβολαῖς 
κακίας, d» ἀρετὴς εὐφημίαις. Ald. et Par. 1, διωβολαῖς κακίας" 

ἀρετῆς, εὐφημίας . Comma post ἀρετῆς Par, 1. noh habet. — 36 
Ven, ὧς διδάσχουδιν ἡμᾶς “ημοσθένης μὲν dy τῷ περὶ τοῦ orto» 
vov. ᾿Ισοκράτης δὲ ἐν πανηγυρικῷ, ὃ μὲν τῷ συμβουλευτικῷ, ὃ δὲ 
τῷ δικανικῷ τὴν πανηγυρικὴν ἀγαμίξαντες ἰδέαν. .10 δὲ πανταχοῦ 

κατὰ τῶν τριῶν ἔφησε τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν, ὡς οὗ μόνον ἐν fov- 

λευτηρίοις καὶ δικαστηρίοις καὶ ϑεάτροιςφ 5 ῥητορικὴ δι᾽ ὧν ἔφα- 
μεν, χρήσιμος, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ πατέρων τὸ πρὸς υἱεῖς, καὶ διδασκά- 

λων πρὸς, μαϑητὰς καὶ φίλων gb ' ἑταίρους τὸ δέον ἄποφαινο- 

μένω»; εὐφημούντων τὸ τὰ χρηστὰ, καὶ. τὸ δίκαιον ἄριστα δια- 

κρινόντων. ᾿ Μέγιστον δέ μοι δοκεῖ τὸ περὶ διαιρέσεως" oUx à aga 

πᾶσα ῥητορικὴ τέχνη ̂  Ey. ταῖς ᾿ὁτάσεσι περιείληπται, ὥς Evol φα- 

σιν, ἀλλὰ πολλὰ μὲν καὶ μεγάλα, seh τὰ ἄλλα τὰ συνιστῶντα 



/ 
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ἀπό τε τοῦ περὶ στεφάνου /AnjiodO£vovc δικανικοῦ, xal 
ἀπὸ toV πανηγυρικοῦ ᾿Ισοχράτους συμβουλευτιχοῦ" ἢ 
τὸ πανταχοῦ κατὰ τῶν τριῶν ἔφησε τῆς ῥητορικῆς &- 
δῶν" ὡς οὐ μόνον ἐν βουλευτηρίοις τὸ λυδιτελοῦν ἐξευ- 

B ρίσχει, καὶ ἐν διχαστηρίοιὰ διελέγχει τοὺς ἀδικοῦντας» 

ἢ ἐν ϑεάτροις τοὺς παντοδαποὺς τῆς πανηγυρικῆς ἰδέαρ 

᾿ διαπλέχει "7 λόγους, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ" πατέρων πρὸς υἱεῖς 
καὶ διδαόχαλων πρὸς μαϑητὰς, καὶ φίλων πρὸς ἑταί» 

ρους. τὸ δέον ἀποφαινομένων, ἐπαινούντων τὲ tà χρῆ- 
40 στὰ, καὶ. τὸ δίχαιον ἄῤιστὰ διὰχρινόντων" ὥστὲ διὰ τοῦ 

προοιμίου t&Utiz “Ἑρμογένης διῳχήσατο" xol τέχνην ἀπέα 

δειξεν ῥητορικὴν; πολλοὺς διὰ βραχέων ἐπιστομίσας , xal 
ὡς ἐξαρκεῖ πρὸς ὅλης Óntopixgg εἴδησιν ἡ περὶ τῶν στά- 
σέων τεγνικῇ διαίρεσις" ἔνϑεν xoi Ὁ πρός τι τὸ ὅτρο- 

15 οίμιον, ἀλλ᾽ ov xaO αὑτὸ πεποίηχϑ᾽ διὸ δὴ ἔπαγει μέω 

)γίστον εἶναί μοι δοχὲϊ, ἀφ᾽ οὗ καὶ δῆλον, ὡς οὐ πᾶσα 
ἢ ῥητορικὴ, ὡς εἴρηται, ἐν ταῖς στάσεσι περιείληπται j 

ἀλλὰ πολλὰ μὲν xoi μεγάλα τὰ συνιστωντὰ ταύτην, μέ- 

γιστον δὲ τὸ χατὰ τὰς στασειο. 

ἃ «Σωπάτροὺ εἰς τὸ αὑτὸ. “Σφόδρα τοῦ Πλάτω. 
vog διασύραντος ῥητοριχὴν, ὡς πειϑοῦς δημιουργὸν, ὡς 
πολιτικῆς μορίου εἴδωλον καὶ ἁπλῶς λέγοντος ὡς τὴν ῥη- 
τοριχὴν ἐπιτήδευμὼ μὲν οὐ καλῶ τεχνικὸν, φύσεως δὲ 
δεξιὰς χαὶ λέγειν δυναμένης 59 ἔργον, ἀλλὰ δὴ καί τινὼν 

25 ἄλλων περὶ αὐτῆς to» μὲν πρὸς τὸ χρεῖττον ἀποϑκλινανα 
των, τῶν δὲ πρὸς τὸ ytigbv, ὁ ̓ ξρμογένης ἐνταῦϑα σο- 

- φῶς τὸ προοίμιον ἔγραψε' τέχνην γὰρ βουλόμενος “ἀπὸ... 

δεῖξαι αὐτὴν φανερῶς τοῦτο χατασκευάσαι ἀπέφυγεν 
αἰδοῖ Πλάτωνος, καὶ ἵνα μὴ αὐτὸ 45 χοῦτο διαβάλλῃ, 

ταύτην, μέγιστόν τὸ κατὰ τὰς' ' στάσεις. 37 Ad. διὰ τὸ πλέκει, 

Par. 1. διαπλέχει. 38 καὶ ex Par. 1. recepi. 89 Ald. δυνά- 

μενος. 40 Ald, αὐτῷ, Par, αὐτό, 
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- πᾶκ yaQ. χατασχευαζόμενον ἀμφιβάλλεται" οὐχ ἡβουλύή- 
ϑὴ οὖν ὅλως ἀμφίβολον. ποιῆσαι ῥητορικὴν τέχνην εἷς- 

vaL' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀκατασχξύαστον εἴασεν, 41 ἵνα μὴ τὸ 
τοῦ προσώπου ἀξιόλογον πείσῃ᾽ φανερῶς μὲν οὖν ταῦτα 
οὗ κατεσκεύασε, λεληϑότως δὲ τὸν ὅρον τῆς τέχνης αὖ- ὅ 
τῇ περιάψαρ' σιᾶν γὰρ πρᾶγμα ἐχεῖνό ἐστιν, ὑφ᾽ οὗ καὶ 

ὁρισμὸς περιέχεταν. ᾿Οῤισμὸς δὲ τέχνης οὗτος σύστημα " 
ἐκ καταλήψεων xel ἑξῆς. Διὰ μὲν τοῦ πολλῶν τὸ σύ- 
στημὰ ἐδήλωσε, διὰ δὲ τοῦ καταληφϑέντα τὸ ἐκ κατα- 
λήψεων , καὶ διὰ τοῦ συγγυμνασϑέντα τὸ συγγεγυμνασ- 10 
μένον" διὰ δὲ τοῦ σαφῆ T6 τὴν ὠφέλειαν zai ἑξῆς τὸ 

πρὸς τὸ τέλος χαὶ τὰ λοιπὰ" ὥστε δῆλον. ἀπὸ τούτων, 

ὅτι τέχνη ἂν εἴη" οὕτως μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ σχοποῦ τὸ 
προοίμιον ὃ ἴδωμεν δὲ καὶ κατὰ μέρος τὸν τὴς τέχνης 
ὁρισμὸν, καὶ ὗ ὅπως xoi τῷ 42: προοιμέῳ τούτῳ ἁρμόττει" 15 

σύστημα. μὲν οὖν πρόσκειται" πολλὼν γὰρ ὀργάνων καὶ 
οὺχ ἑνὸς δεῖται τέχνη, € ὃ xii ῥητοβικὴ ἔχει, ἔχει γὰρ 19 

σιροοἐμιῶ, ἀγώνα, ἐπιλόγουῤ,) σχήματα, ἰδέας" ἐκ xa- 
ταλήψεων δὲ xoi ἑξῆς" ἐπειδὴ ἐξ αἰσθήδεως ἐγνώσθη 
ταῦτα' τουτέστιν ἐξ ὧν di ϑημὲν xii ἐδοχὶμαόϑη γρει- 20 
ώδη ὄντι τῶν “γὰρ τἐγνῶν ti μὲν πεὲρὶ τὸ ἀναγκαῖον 
ἀσχολοῦνται tov (jo), αἱ δὲ πὲρὶ τὸ χρήσιμον, "αἱ δὲ 
περὶ τὸ ἀναγχαῖον καὶ χρῆσιμὸν, ai δὲ οὔτε περὶ τὸ 
ἀναγκαῖόν, οὔτε mgl τὸ χρήσιμον : ἀναγκαῖαι ̂ ^ μὲν 
οὖν μόνον ὡς ἡ ὁπλοποιΐε, χρήσιμοι μόνον» ὡς ἡ γθαμ- as ' 
“ματιχὴ, ποιχιλτικὴ , ἀνανκαῖαι δὲ xal γρήσιμοι, ὡς ia- 

H Àid. ἔασεν. 43 Àld. τό, 43 Àld. vl. omisso 

-sq. 0. 44 Par. 1. 2. ad marginem : Ai ἀναγκαῖαι. ἀπὸ ai- 

,σϑήσεως εὐρέϑησαν, ὡς ἣ ὑφαντικὴ, ῥιγωσάντων ἡμῶν καὶ δεηϑέν- 

των ἐσθῆτος ἐξ ἀνάγκης εὑρέϑη αἰσϑήσει" ἣ δὲ γραφικὴ ἐξ Gu-. 
γοίας" βούλεται οὖν δεῖξαι, ὅτι 3 (rogos αἰσϑήσει εὑρέθη, καὶ 
᾿ἀναγκαία ἐστὶ xal χρήσιμος. διὰ τοῦ καταληφϑῆναε, d γὰρ xa 
ταληψίς ἐστιν $) αἴοϑησις καὶ 1 γνῶσις. 
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τρίκη,, &okomouyruxg, νομοϑετιχῆ, καὶ ὅσα; τοιαῦται, 
ὧν χωρὶς ὃ βίος συστῆναι οὐ δύναται᾽ ὡς καὶ δημω-- 
σϑένης φησί" τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς σώμασι πάϑη roi; ἰα- 
τροῖς ϑεραπεύεται" τὰς δὲ τῶν ψυχῶν ἀγριότητας al 

5 τῶν ψομοϑετῶν ἐξορίζουσε διάνοιαε᾽ οὔτε δὲ ἀναγκαῖαι 
οὔτε γρήσιμοι, ὡς ἡ ἡνειθχικὴγ ἀλλὰ δὴ καὶ ῥητορικὴ 

' ὡσαύτως ἔσχε τὴν σύστααιν ἐκ τῆς. χρδίαρ ἐπινενοημέ- 
νων τῶν ταύτης μερῶν᾽ ἄλλος. μὲν γὰρ εὗρε προοίμιον, 
ἄλλος προκατάστασιν, ἄλλος ἀγῶνας, ἄλλος ἐπιλόγους, 

10 ἐξεῦρε δὲ διὰ τὴν χρείαν" εἰπόντος γάρ ^ τινος ἀγῶ- 
yug, xal τοὺς ἀχροατὰς εὑρόντορ ἀριβλυτέρους πρὸς 

πειϑὼ, ἐπενόησε προοίμια καὶ κατάστασιν, πάλιν εἰς ὀργὴν 
οὐχ εὑρὼν 46 προτρεπομένους, τῶν. ἐπιλόγων τὴν χρείαν 
προήγαγεν" ὅτι δὲ ταῦτα χρήσιμα τῷ βίῳ, εἰδεῖεν ἂν 

- ἐδ οἱ πόλεις κατοιχοῦντες καὶ δικαίου τὲ χρείαν εἰδότες, 

καὶ πόλεις ἑτέρας προσλαμβάνοντες ὑπηκόους xai. δι᾿ 

ἐπαίνου xoi ψόγου τοὺς ἀγαϑοὺς καὶ μὴ βουλόμενοι 
ἄγειν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τῷ πολλῶν ὄντων πρόσχειται τὸ 
μεγάλων, “ἐπειδὴ ἐστὶ τινα πολλὰ μὲν, οὐ μὴν καὶ με- 

do γάλα, ἀλλ᾽ εὐτελῆ, ἐξ ὧν ** xal τὸ κατασχεναζόμενον 
εὐτελές" προστίϑησιν οὖν τὸ μεγάλων εἰς ἐγχώμιον, ἵνα 
μὴ μόνον πολλὰ εἴη τὰ ποιοῦντα τέχνην τὴν ῥητορικὴν, 
ἀλλὰ καὶ μεγάλα, οἷς δὴ μεγάλη καὶ αὐτὴ νομισϑείη" 
ὅτ᾽ ἂν γὰρ μεγάλα εἴη τὰ ποιοῦντα, μέγα εἰκότως καὶ 

45 τὸ πράττομενον . Ἰστέον ὅτι τρία ταῦτα διὰ τοῦ προ- 

οιμίον ὁ' τεχνργράφος ἀνύδι" τὸ δηλῶσαι τοῦ συγγράμ- 

ματος τὸν σκοπὸν, τὸ δεῖξαι τέχνην οὖσαν τὴν ῥητορε- 

'χὴν, xdi μὴ μόνον τέχνην, ἀλλὰ καὶ τῶν τεχνῶν τὴν 

μεγίστην, ὅπερ ἐστὶ τῆς τέχνης ἐγκώμιον" ἀμέλει τὴν 

80 χαϑολικὴν τέχνην ὀύστημα μόνον εἰπόντων, 45 αὐτὸς 
ἐκ 

45 Ald. δέ. Par. ydg. 46 AM, εὑρόντος, Par. εὑρών. 

47 Ald. βουλομένους. Par, βουλόμενοι. 48 & ὧν Par. ζῶον 

Ald, 49 Ald, εἰπόντος. Par. 14. εἰπόντων. 
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lx περιουσίας εἰς ἐγκώμιον τῆς τέχνης τὸ μεγάλων προσ- 
τίϑησι. πολλὰ δὲ τὰ συνεστῶντα ῥητοριλήν" τρόποι προ- (4 
οιμίων, καταστάσεων, ἀγώνων, καὶ ἐπιλόγων" χαὶ ἔτι 

ἀνωτέρω. ἦ τῶν εἰδῶν διάχρισις, καὶ ἔτε κατωτέρω ἡ 
τῶν προγυμνασμάτων μελέτη " τὸ OP συνίσζησιν ὅσοι 5 

τὸ ἀποδείχγυσι βούλόνται δηλοῦν, ov "αλῶρ" φεῦγει γὰρ 

eg εἴπομεν τὴν ἀπόδειξιν, ἀλλὰ τὸ συνίστησιν ἀντὶ τοῦ 

eig ἕν ἄγει καὶ τέλειον ποιοῖ" ἢ ὅτι. ἐπειδὴ Πλάτων mo- 
λιεικῆς μορίου εἴδωλον αὐτὴν εἶπεν, τὸ δὲ εἴδωλον, ὡς 
'ἀριστείδης φησὶν, ὃ μέν ἐστιν οὐ φαίνεται; ὃ δ᾽ οὐδαμῶς 10. 
ἐστι, φαίνεται. ᾿Αχαγχαίως᾽ τὸ. συνίστησι rice pd. 

ye, ἵνα δηλώσῃ αὐτὸ τοῦτο τὸ εἰς ὑπόστασιν ἄγει". ". τὸ 
δὲ ποιεῖ τινὲς μὲν, ἐμέμψαντο λέγοντες, ; ὡς. οὐχ E 
τοῦτο εἰπεῖν, ἀλλὰ δείχνυσιν" εἰ γὰρ ποιεῖ , μὴ οὖσαν 
αὐτὴν ἐργάζεται" ἀλλὰ. φαμὲν, ὡς μᾶλλον οὗτος, ἢ ὡς is 
ἐκεῖνοί 5? φασι, méguxs* δείκνυται γὰρ πολλάχις xoi τὰ 

᾿ μὴ ovre φύσει τοιαῦτα, ὥσπερ ιδιἀνδριὰς ἄνϑρωπος καί- 
τοι οὐ φύσει. ἄνϑρωπος " δὲ wap καὶ βαδίζειν δύναται 
διὰ μηχανῆς, ἀλλ᾽ οἷν οὐ "8 36i φύσει τοῦτο" ποὶεῖ" 

ἄλλως t& οὐδὲν γίγνεται ὃ μὴ φύσει τυγχάνει" ὥσπερ 36 
οὖν εἰ λέγοις. πολλῶν. ὄντων "τῶν παιούντων. οὐῤανὸν, 
ἄστρων φορᾶς, σφαιροειδοῦς σχήματος, χαὶ τῶν. -τοιούα 
των, OU τοῦτο λέγεις σεοιεῖν ovo, ἀλλ᾽ , ἀφ᾽ ὧν ἐστὶ 

δειχνύεις, οὕτω. καὶ ὁ τεχνικὸφ λέγων πολλῶν ὄνξων τῶν 

ποιούντων," ὧν. ἐστιν ἕν καὶ, τὸ. περὶ διοιρέσεως, ᾿οὐχ $$ 
ὡς μὴ. οὖσαν ποιεῖ ἀλλὼ διδιάάκει ' τὸν τρόπον, 0: d 

omiotnxev ἢ: τὸ ποιεῖ, σημαίκει,. ὅει ἐγ. ̓ γενέσεε ἐστὰ 

καὶ 7100066 de παρὰ ϑεοῦ. ψειομέμη" “πᾶν. ζω 30 "δεοῦ 
Ms "E Y Qut Sl A" 

. B0 A. duipog (Rar. ad marg, ' "Tüen: Xo, . Gy «cup GUye 6 

ϑιρατεῖ, κατορϑοῖ καὶ τελείαν ἀποφαίνει, ὡς εἶγε τε τούτων ἐλλεί.- 

ws, τινὰ, οἷον τὰ εἰδέναι προοίμιον, διασκενὴν ἤ τε τοιοῦτον, οὗκ 

ἔχει τὴν ῥητορικὴν τέχνην ποιεῖν. bí ov Par. Om, ἱπδεγίυχω, 

est manu rec: ntiori, 
RA hetor. lY. 4 
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ποιηϑὲν, ἣν ἔλαβε παρ᾽ αὑτοῦ ἰδέαν, ταύτην μένει "3 
20 ἔχον παρ᾽ αὐτῷ" διὰ ταῦτα οὖν εἶπεν τὸ ποιεῖ ἀνεὶ 

τοῦ οὐδέποτε ἐχλείπει ἡ διασχευὴ xol ἡ διαγραφὴ τοῦ 
ϑείου ὡς ὁ ἄνϑρωπος χαϑόλου" καταληφϑέντα δὲ ἀντὶ. 

δ τοῦ αἰσϑήσει γνωσθέντα" διὰ τοῦτο δὲ δῆλον ὅτι τῶν 
ἀναγκαίων xol χρησίμων δητοριχῆ" ταύτης γὰρ τὸ νο- 

μοϑετικόν" xoi ὅτι τοῦτο χρήσιμον καὶ ἀναγχαῖον, δῆτ 
λον" πολλῶν γὰρ φέρε ἁρπαζόντων καὶ φόνων ix τού- 
του γινομένων, ὁ νόμας ὁ τὴς ἀρετῆς τέθειται" καὶ 

40 ἐπεινενόηνται νόμοι, τῆς χρείας ἐνεγχάσης αὐτούς" ὡς 
καὶ Αἰσχίνης φησίν" ix γὰρ τοῦ γίνεσϑαέ τένα ὧν μὴ 
δεῖ, ἐκ τούτου τοὺς νόμους ἔϑεντο, οἱ παλαιοί" καὶ “5ός- 

λων ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί νόμον οὐκ ἔγραψε κατὼ natQos 
χτόνου, μὴ πιστεύειν ἔφη δυνάσϑὰε τοῦτο ποιῆσαι τὴν 

45 φύσιν, τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς πρόκειται, ἵνα ἅμα τοῖς ἀνθρώ- 
ποις αὑτὴν ἀποδείξῃ, ἤτοῦ ἀφ᾽ οὗ ἄνϑδρωποι τέχνας x0» 
σμεῖν ἤρξαντο" δύναται γὰρ xol ἀναγχαία καὶ χρήσιμος 
τελευταῖον ἐφευρῆσθϑαι" εὐτελὴς δὲ ix τούτου ῥητορική 
ἐδείκνυτρ᾽ διὸ ὥσπερ τῷ πολλῶν προδέϑηκε ξὸ μεγάλων 

20 εἰς ἐγκώμιον, οὕτως τῷ 5" χατἀληφϑέντα πάλιν τὸ ἐξ 

ἀρχῆς" τὸ δὲ. συγγυμνασϑέντα, καὶ διὰ τὸ ὁμὠόνυμῆσαε 
τῷ τὴς τέχνης ὁρισμῷ" καὶ διὰ τὸ γνωσθῆναι ὡς 
“πεῖραν τῷ χρόνῳ ῥηϊοριχὴ δέδωχεν, ὅτε ἀεὶ χρησίμη 
ἐστὶν ἅμο xc ἡδεῖα" τῶν γὰρ τεχνῶν αἱ μέν εἰσιν 

45 qos ἅμα͵ καὶ χρήσιμοι," ," ὡς 7 μουσική " .᾿ϑέλγει ja 
γὰρ τὰς “ψυχὰς καὶ νόσους. ϑεραπεύει, ὅπερ' λέγεταε 
sci περὶ Τιμοϑέου, ὅτε παροξυνομένου μὲν ᾿4λεξάν- 
δρου, ἔπαυεν αὐτὸν τῆς. ὀργῆς" ἀναπέπτωχότος δὲ, πά- 
λιν ἐπήγειρεν εἰς τοὺς πολέμους, ἀλλὰ καὶ περὶ T*o- 

80 navópov, ὅτε ᾿ϑαρῳδὺς ὧν εἰς ὁμόνοιαν ἦγε τὴν Auc- 

53 Ald. μὲν, Par. μέγει. 55 Ald. τὸ. Par. sp. 54 Ald. 
ϑέλει. Par. ϑέλγει.. . 
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3denpoyüa noy Toig αὐλοῖς" αἱ δὲ ἡδεῖαι μὲν μό- 

γον, 55 ὡς T^ τῶν αὐλούντων, χρήσιμοι δὲ μόνον ὡς L 
ζωγραφία" αἱ δὲ οὔτε ἡδεῖαι, οὔτε χρήσιμοι, ὡς ἡ τῶν΄ 
μηχανοποιῶν" κἂν γὰρ πολέμοις χρήσιμα ταῦτα, ἀλλ᾽ 
οὖν ἕως ἂν ι᾿ἀνϑρώπους ἀδικῇ τοὺς xaO ὧν "6 ἂν γρῶνος 
tat, χρήσαιντο δ᾽ ἂν καὶ πολέμιοι καϑ᾽ ἡμῶν, οὐ .yon- 
σεμοι" ἐπεὶ οὕτω"γε καὶ χλέπτης καὶ φονεὺς χρήσεμος, 
τὸ ἑαυτῷ 57 περιποιούμενος ἐπωφελές" αἱ μὲν οὖν ἡδεῖαι ὦ 
χαὶ χρήσιμοι διαμένουσιν ἅμα τῷ "βίῳ προελθοῦσαοῦ 

διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ γυμνασϑέντα τῷ χρόνῳ, ἵνα δείξῃ .α 
μηδένα. χρθόκον ἐκτὸς ὄντα ῥητορικῆς" εἰ γὰρ καὶ mor 
ἂν ἐξ Ἑλλήνων ἠφακίσϑη, ἀλλ᾽ οὐ xol πανταχοῦ. Eig ." 
ἐγχωμίου δὲ προσϑῴώχην. τὸ τῷ χρόνῳ. πρόσχειται" ol 
δὲ μὴ ἡδεῖαι καὶ χρήσιμοι τῷ χρόνῳ ἀκμάξουσεω xar 
τενὰ πάλιν ἀπογίνονται" τὸ δὲ σαφὴ Te: hj» ὠϊρέλειαν' "Ty 

καὶ τοῦτο ἔπαινός ἐστε τῆς τέχνης τῆς δητορικῆς." 4 δὶ 

"Econ γὰρ τοῦτὸ τὴν ῥητορικὴν οὕτως" τῶν yàp 
τεχνῶν σάλον διαιρουμένων εἰς καλοτεχνίαν, ὡς ἰατρικὴν 
δὲς κακοτεχνίαν , ὡς φαρμακϑοίῳ, "aig “ενδοτεγνίαν; do^ 
ὀρχηστικὴ, τὸ σαφῆ προσ έϑειρκε M τῇριχαλλίστης ̓  eb. 20* 
τὴν ἀποφαίνων" ὁμολογουμένη γὰρ xà obx- ἀμφισβη: 
τήσιμος ἢ τῆς ῥητορικῆς ὠφέλεια" οὗ γὰρ ὥσπερ ἡ 8p- 

χηστικὴ ἀτελὴς οὖσα ἅμα τῷ παύσανϑαι - σβέννυται, 
οὕτω καὶ ἡ ῥητορική" ἀλλ᾽ ὥσπερ. ἥ. ἰωτ(ικὴ τέλος ἔχεν". 
τὴν ὑγείαν, καὶ -παυσάμενον rò ἔργον ἔχει μαρτυροῦδαν 15: 
dip ὠφέλειαν, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ rolg δεομένοις συν- 
αγωνιζομένη ἐν βουλαῖς, ἐν δικαστηρίοις , ἐν ϑεάτροιφ᾽ 

τὸ οἰκεῖον τέλος καὶ παυσαμένη κατέλιπε πῆ μὲν τὰ. 
συμφέρον J πὴ δὲ τὸ δίκαιον, πῆ δὲ τὸ καλὸν, τὸ γρἤ-. 

σιμον αὑτῆς κηρύττοντα" πῇ δὲ καὶ τὴν ὠφέλειαν χρη- 89. 
————— 

65 Ald, uóuov. Par. μόνον. 56 Ald, et Par, καϑ᾽ $, 

scripsi ὦν. 567 Ald. lavró. — 58 Ald, ῥητορικῆς, ἐξαίρει, "Et 
algu. 59 Ald. προςτέϑηκε. 

4.. 

r 



δὲ ΣΧΟΆΙ͂Α.. 

σίμην προστίϑησι" φησὶ γὰρ, ὅτε χὰν ταῖς βουλαῖς, xav 
τοῖς δικαστηρίοις xol πανταχοῦ" ix τούτων γὰρ ἢ σὼω- 
κηρία ταῖς πόλεσιν" καὶ τὸ συμβουλευτικὸν δὲ τῶν GÀ- 
λων εἰδῶν προτάττει" $9 φύσει γὰρ πρότερον" καὶ γὰρ 

g οἱ ἄνϑρωποι οὕπω πόλεις οἰχοῦντες, ἀλλὰ νομάδα ζῶντες 

βίον, τούτῳ χρησάμενος τὰς πόλεις χατῴχησαν" εἶτα 
γόμους κατεστήσαντο πρὸς τὸ συμφέρον, οἷς τοὺς πο- 
᾿γηρευομένους ἐξήλεγχον. Διὸ xal δεύτερον τὸ δικανιχὸν, 
οὐκ εἶπεν δὲ ὥσπερ κὰν ταῖς βουλαῖς οὕτω xc» ταῖς δί- 

40 xcig, διὰ τὸ 9* διαβεβλημένον τοῦ τῆς δίχης ὀνόματος" 
τὸ δὲ΄ πανταχοῦ οἱ μὲν περὶ τοῦ πανηγυριχοῦ ἠξίωσαν 

9] εἰρῆσϑαι" ὡς οὗ μόνον ἐν εἰρήνῃ καὶ πολέμῳ χρησιμεῦον, 
ἀλλὰ χὰν τοῖς ἐναντίοις τόποις" οἷον ἐπὶ ϑαλάμω καὶ 

τάφῳ καὶ ἄλλοις τισὶ τοιούτοις" καὶ γὰρ τοῦτο καὶ τοῖς 

15 ἄλλοις δυσὶ συμπλέχεεαι" διὸ οὐδὲ ἁπλῶς εἶπεν, xav τῷ 
πανηγυριχῷ, ἀλλὰ πανταχοῦ, διὰ τούτου τὴν σερὸς ἄλ- 

λα ἐπιπλοχὴν αὑτοῦ ἐνδεικνὺς , ἔσϑ'᾽ ὅτε γὰρ καὶ 53 
αὐτὸς συμβρυλὴν ἔχει » ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπιταφίου Θονκυδ,.- 

doy δηλον, παραίνεσιν. ἔχοκτος" καὶ τοῦ εἰς. Εὐαγόραν. 

30 laoxgaroug* καὶ" ὅτε τὸ μὲν. ̓ πανηγυρικὸν καὶ χκαϑ' 

αὑτὸ δύναται ἐκτὸς συμβουλευτικοῦ sivat* τὸ δὲ συμ- 
βουλευτικὸν. καὶ δικανιχὸν ἐχτὸς 63 παγηγχγιυριχοῦ ovóa- 
μῶς" ἐπεὶ καὶ φυμβουλεύοντες καὶ δικαξόμενοι χρώμε-͵ 

Ou τῷ πᾳνηγυρικῷ, ἢ. προτρέποντες ἢ ἀποτρέποντες, ἢ 

35 ἐπαινοῦντες, 7]. Χακίζοντες" ἄλλοι τὸ πανταχοῦ χατὰ. 
τῶν δύο λαμβάνουσιν. εἰδῶν, συμβουλευτιχοῦ φημι. καὶ 
δικανικοῦ" οὐ γὰρ μόνον ἐν βουλευτηρίοις ἢ δικαστη-. 
Qio.g δύναται. τὸ ἑαυτῶν ἐνδεικνύναε, ἀλλὰ καὶ παυτα- 
χοῦ. ἐξὸν γὰρ xci ἐν πλοίῳ συμβουλεῦσαι ὡς. Τευτία--. 

δ0 πλὸος ὁ ᾿Ηλεῖος παρὰ .Oovxvàióg τοῖς Πελοποννησίοις". 

60 Ald. προςτάττει. 64 τὸ ex Par. recepi. 62 Par. καὶ γὰρ καὶ, ' 
Ald. καὶ yag, scripsi γὰρ xai. 65 AId. ἐκ τοῦ. Infra 1. 50. Ald. et 
Par. Τευινίατλος. Thuc. ΠῚ. 49. et infr . p 88. l. 1. Ald. Ζευτέαπλοξ. 

’ 
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xal ἡ Θηβαίων "καὶ Ἰλαταιέων δημηγορία Jitovixg, κἂν 
μὴ ἐν δικαστηρίῳ. Τὸ τέλος γὰρ δείκνυσιν" οὐ γὰρ οἾ 
τύποι τὰ εἴδη χαρακτηρίζουσιν, ἀλλὰ τὰ τέλη. ἡ δὲ 
ἀπόδοσις ἐν τῷ ' μέγιστον εἶναί uos δοκεῖ, ἵν᾽ ἧ, πολλῶν 
ὄντων xel μεγάλων μέγιστον eivai μοι Óoxe τὰ δὲ δ 
λοιπὰ πάντα μεταξύ" ἐξᾶραι δὲ βουλόμενος τὸ οἰχεῖον 
σύγγραμμα κατὰ παράϑεσιν προηνέγκατο τὸ προοίμιον. 
xal ἐπειδὴ ἄρισται παραϑέσεων, ἐν αἷς τῶν μειζόνων 

' εἶναε δοχούντων χρείττω τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἐπιφερόμενα; 
τοῦτο κἀνταῦϑα ποιεῖ φάσκων" πολλῶν ὄντων καὶ με- 10 
γάλων μέγιστόν ἐστιν, ὡς καὶ "Üuneog* πρόσϑε ub 

ἐσϑλὸς ἔφευγε καὶ ἑξῆς. (Il X, 158.) ' 
 MagpxeAÀivov εἰς τὸ αὑτό. "Exmuóg τισιν &o- 

γον ἤν τὸ διαβαλλειν τὴν ῥητορικὴν, χαὶ ἔλεγον αὐτὴν 

μὴ εἶναι τέχνην , ἀλλὰ διοίκησίν τινα καὶ πραγματείαν, 1b 

, «al δύναμιν xal ἐμπειρίαν ; ἕτερον δὲ ἐπιστήμην, ὁ δὲ 
Πλάτων χολακείαν, ἔστι δ᾽ οὐχ οὕτως , ἀλλ᾽ ἕπεται μὲν 
δύναμες καὶ ἐμπειρία τῇ ὑητορικῇ,᾽ οὗ μέντοι ἐμπειρία 

ἡ ῥητορικὴ, ἀλλὰ τέχνη, διὰ ταῦτα ὃ Τεχνογράφορ Xx 

δυνευούσῃ γέγονα fonÓOog τῇ τέχνῃ, μὴ συγχωρήσαρ εὺ- 30 

τὴν φϑαρῆναε ταῖς τῶν' πολεμίων ἐπιβουλαῖο" τοῦτο δὲ 
βονλόμενος ποιῆσαι, ἄντιχρυς μὲν καὶ διιῤῥήδην ovx 
εἰσάγει τὸν ὅρον αὐτῆς, δριμέως δὲ xol πλαγίως xol 
ἐσχηματισμένως ἀποφαίνει τέχνην τὴν δητορικήν" τὰ 

γὰρ προσόντα τῇ ῥητορικῇ τέχνῃ παραβαλὼν, τῆς xot- 26 

γῆς τέχνης αὐτὰ δείκνυσι, δύο ταῦτα πραγματευόμενος, 

καὶ τὰ σπουδαζόμενον ἀνύσαι καὶ φεύγειν τὸ δοχεῖν φι- 
Aoveixsiv πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὴν τέχνην. Δεῖ τοί- 

, yvy πρῶτον ἐξετάσαι καὶ μαϑεῖν ποῖον ὅρον ἀποδιδόασι. 

τῆς κοινῆς τέχνης οἱ διαλεχτιχοὶ φιλόσοφοι" ἐστὶ γὰρ 30 

οὗτος" τέχνη ἑατὶ σύστημα ix χαταλήψεων καϑολικὼν 

καὶ ἐμπειρίᾳ γεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρηστον 

τῶν ἐν τῷ βίῳ" πρὸς τοῦτον οὖν τὸν ὅρον ἀποτεινόμε- 

“- 
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vog παρεμβάλλει τὸν τῆς δητορικῆς ὅρον, καὶ εἰχότως, 
ὥσπερ γὰρ τὸ ὑποχαίμενον τῷ ὅρῳ τοῦ ἀνϑρώπου τοῦτό 
ἔστιν ἄνϑρωπος , οὕτω καὶ τὸ ὑποκείμενον τῷ ὅρῳ τῆς 

ὅλης τέχνης ταῦτό ἐστε τέχνη" “τὶ οὖν φησιν. .0 ὅρος τῆς 
δ ὅλης τέχνης σύστημα. «Σύστημα ἐστιν ἡ ἔκ πολλῶν 
ὀργάνων συνδρομή" ov γὰρ ἐξ ἑνὸς πράγματορ συνίστα- 

ται τέχνη, οἷον ἡ τεχτονικὴ οὐχ dx πρίωνος μόνου, ἀλ- 
λὰ δεῖται καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων" ἐκ καταλήψεωνς 
Κατάληψίς ἐστιν ἡ ἐξ αἰσϑήσεως πίστις καὶ τοῦ ὑπο- 

10 χειμένου μάϑησις" αἰσϑηϑέντες γάρ τινες τόδε τι ὄφει» 

λόμενον τῇ τέχνῃ καὶ χρήσιμον ὃν, ἐχρήσαντο, Καϑο- 
λικῶν, ὅτι περὶ πάσης τέχνης ὃ 0pog. ἐμπειρίᾳ 9* 
συγγεγυμνασμένων. ἐπειδὴ δεῖ καὶ χρόνῳ βεβαίω- 
ϑῆναι τὰ καταληφϑέντα παρὰ τῆς αἰσϑήσεως" 7 γὰρ 

45 μελέτη προστεϑεῖσα εὑρέσες τὸ τέλειον ἀπεργάξεται-. . 
Πρός t4 τέλος" ἐπειδὴ πάντως χρήσιμος 3 τέχνη ré 

92 βίῳ" αἱ μὲν γὰρ τῶν τεχνῶν ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμοι" 
αἱ δὲ ψυχαγωγικαΐξ" αἱ δὲ ἄμφω" ἀναγχαῖας μὲν καὶ 
χρήσιμοι , ὡς οἰκοδομιχὴ καὶ χαλκευτρκὴ , xol γβωργία 

20 xol δητορική" ψυχαγωγιραὶ δ᾽ ὡς ζωγραφία καὶ yn 
x" xar ἄμφω δ᾽ ὡς μουσική" αὕτη μὲν οὖν τοῦ ὅρου 
τῆς ὅληρ τέχνης ἑρμηνεία . Ἴδωμεν δὲ καὶ. τὸν Eouoyé- 
γὴν τί φησιν, Πολλῶν ὄντων, διὰ τοῦ πολλῶν TO 
σύστημα δηλοῖ, πολλὰ γάρ εἰσι τὰ συντρέχοντα εἰς τὴν 

25 δητορικήν" οἷον προοίμια, προκατάστασις, κατάστασις, 

ἀγὼν, παρέχβασις, ἐπίλογος" ἡ εἰς τὰ εἴδη διαίρεσις, 

δικανιχὸν, συμβουλευτιχὸν ; πανηγυρικὸν * xol πᾶλιν T 

᾿ἀπὸ τούτων τομή" τοῦ μὲν διχανικοῦ εἰς χατηγορίαν 

καὶ ἀπολογίαν, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ, εἰς προτροπὴν 
80 xol ἀποτροπὴν, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ, εἰς ἐγκώμιον καὶ 

ψόγον. Καὶ μδγάλων" τὸ μεγάλων προσέθηκχεν, ὅστε 

64 Ald, ἐμπειρίαρ συγγεγυμνασμῶος. 
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γὰρ καὶ ἐκ πολλῶν μὲν συγκειμένη τέχνη, οὗ μεγάλων 
δέ" ἵν᾽ οὖν. ἐξ ἀμφοτέρων βραβεύσῃ τὸν ἔπαινον τῇ 
“ῥητορικῇ προσέϑηκχε τὸ μεγάλων, διὰ τὸ ποιότητος καὶ 
“ποσότητος κοσμῶν αὑτὴν. “Συνί στη σν' τὴν àx πολ- 
“λῶν ἐδήλωσε σύστασιν, τὴν φύσιν αὐτῆς πιστούμενος. δ 

καὶ τέχνην ποιεῖ" τῇ τῶν πραγμάτων ἐχρήσατο τίς- 
ξει. Πρῶτον γὰρ εἰπὼν τὸ 65 συνίστησι καὶ δηλώσας 

τὴν φύσιν αὐτῆς ἐπήνεγκδ καὶ τέχνην ποιεῖ" οὐ γὰρ 
ζητοῦμεν πρότερον τὸ ὑποκδίμενον , πρὶν τὴν οὐσίαν 
μάϑωμεν, εἰ ἔστιν" οἷον εἰ ϑεωρήσαιμεν, τί ξῶον, οὐ 10 
λέγομεν, ὁποῖος ἵππρς, πρὶν γνῶναι ὅτι ὅλως ἵππας 

ἐστί, Τιγὲς δ᾽ ἐμέμψαντο τὸν τεχνικὸν, ἐπειδὴ εἶπεν 
ποιεῖ καὶ οὗ δείκνυσιν" εἰ γὰρ ποιεῖ 99 φησιν, ovx ἔστιν, 

Ποιεῖν yap ἐστι τὸ πλάττειν τὸ μὴ ὕν" ἀλλὰ λέγομεν, 
ὅτι τὸ φύσιν ἔχον γενέσϑαι καὶ γενέσθαι δύναται, τὸ 15 
δὲ μὴ φύσει ὃν οὐδὲ τὴν τοῦ γενέσϑαι ἀρχὴν ἔσγεν. 

οἷον οὐχ ἔχει quaes γενέσϑαι ϑεός '* οὐχοῦν οὐδ᾽ ἐγένε- 

το, ἀλλ᾽ ἀεί ἐστι" χαλῶς δοῦν εἶπεν τὸ ποιεῖ: τὸ γὰρ 

δείκψυσιν 0v πάντως ̓ ἀλήϑειαν ἔχεις οἷον εἰ ἀνδριάντα 
ὁρώῶντερ εἴπωμεν, ὅτι ἄνϑρωπον δείκνυσιν, ὃν καὶ βα- 30 

δίζειν ὑπὸ μηχανῆς ἐγχωρεῖε καίτοι εἰπόντες ἄνϑρωπον 

δεξχνυσιν, τὴν φύσιν οὐχ ἀνϑρωπίνην ἐδείξαμεν. Χαλ- 

xóg γάρ ἐστιν, καλῶς οὖν τὸ τέχνην ποιεῖ προσέϑηκεν. 

οὐ γὰρ πάντως τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα τέχνην ποιεῖ, ἐπεὶ 
καὶ καχοτεγνία ἐκ πρλλῶν μὲν ἔστιν ὅτε 97 xol usya-325 — 

λων συνέστηχεν" οὐ μέντοι τέχνη iati», οὗ γὰρ ἔγχει τὸ 
χρήσιμον; Καταληφϑέντα τ κχατελάβοντο γὰρ ! 
καὶ ἐνταῦϑα σοφοί τινες, ὅτι δεῖ τὸν δεόμενον τοῦ xo- 
λαχιχὸν siva& xol προϑεραπεύειν τὰς τῶν ἀκχροατῶν͵ 
ἀχοάς" καὶ χρησάμενον προοιμίοις ϑεραπευτιχοῖς ὠφελή- 50 

65 Ald, πρὸς τό. Par. πρὸς om. 66 Ald. ποιεῖν. Par. 

ποιεῖ, 67 Ald. οὐκ &», Par. ὅτε." 
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ϑησαν΄ ἄλλοι δὲ μὴ χρησάμενοι ἐβλάβησαν xol ivrev- 
ϑὲεν ἔμαϑον πάντες χεχρῆσϑαι προοιμίοις" καὶ πάλιν 

ἑωραχότες ὅτι συμβάλλεται διήγησις, ἐχρήσαντο καὶ expe 

λήϑησαν. Ἔξ ἀρχῆς. Οἱ μὲν λέγουσιν," ἐξ oU γεγό- 

δγασιν ἄνθρωποι, ὡς xoi ὁ ἤλατων φησὶν, ὅτι τὸ λο- 

γεκὼν συνεφύη. τοῖς ἀνθρώποις" οἱ δὲ, ὅτε ἄτεχνος ἦν 
ἡ δύναμις αὐτῆς, καὶ λοιπὸν ἐξηγοῦνται τὸ ἐξ ἀρχῆς, 

ἀφ᾽ οὗ οἱ τεχνικοὶ καὶ σοφοὶ ἄνθρωποι κατελάβοντο 

τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλειαν. Δηλαδή" βεβαιωσεώς ἐστιν 
40 ὁ λόγος, καὶ συγγυμνασϑέντα * τῷ χρύνῳ" μετὰ τὴν — 

γνῶσιν κρὶ χατάληψιν χρεία χαὶ τῆς ἐν τῷ γυμνά- 
ζεισϑαε διατριβῆς. ᾿Ἐντεῦϑεν αἰτιῶνταί roes TOY 4n- 

μοσθϑένην, ὡς ἐν τῷ ἐπιταφίῳ. ἔλαττον ἢ χατὰ τοὺς 

ἄλλους ἐνεχϑέντα λύγους, .χαίξοε τὸ τέλειον αὐτὼ προῦ- 

45 μαρτυροῦντες" ἀδύνατον δὲ 65 τὸν αὑτὸν τέλειόν τε xal 

ἀτελῆ κατὰ ταὐτὰ 75 φαίνεσθαι" ἔστιν οὖν οὐ περὶ 

τὴν τέχνην τὸ ἁμάρτημαγ ὡμολόγηται 7* γὰρ τὸ τέ- 
Auoy ἔχειν, ἀλλὰ περὶ τὴν γυμνασίαν, ἐν οἷς γὰρ μαλ- 

λον ἡσχή ϑη τε xal γεγύμνασται , ἐν τούτοις διὰ πάντων 

40 ἔδειξε τὸ τέλειον, ἐν οἷς δὲ ἔλαττον, τὴν αἰτίαν ἔσχεν. 

Zagi τε τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα. Τὺ χρή- 

σιμον αὐτῆς δριξόμενος τὸ σαφὲς προσέϑηκε" τοῦτο δ᾽ 

εἶπεν, αἰνιττόμενος eig τὸν Πλάτωνα" οὗτος γὰρ ὁ καὶ 

μάλιστα τῆς ῥητορικῆς καϑαψάμενος ὡμολόγησεν 4e- 

25 στείδην ῥήτορα δίχαιον γενέσθαι , ὡς τῆς τέχνης φύσιν 

23 ἐχούσης ὠφελεῖν" οὐ γὰρ ἂν ᾿4ριστείδηρ ῥήτωρ ἣν aya- 

9o, εὖ μὴ φύσιν εἶχεν ὠφελεῖν ἡ δητορικῇ " ὥσπερ 

γὰρ ἐπὶ τῆς κακοτεχνίας οὐχ ἔστιν εὑρεῖν τῶν μετιόν-- 

των τινὰ χρηστὸν, οὗ γὰρ ἔχει φύσιν ὠφελεῖν, οὕτω 

30 xal ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς οὐχ ἂν ἀγαϑὸς ἣν, εἰ μὴ τοι» 

68 Ald. συγγυμνασϑέν. 69 δὲ ex Par.recepi. 70 Ald. 

Par. ταῦτα, Scripsi ταὐτά, 71 Ald. ὁμολόγηται omisso sq. γὰρ. 

Mox 1, 24. Ald, καταψάμενος. 1. 28, et p. 57, 1. 8. μεϑιόντων. 
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αὕτην εἶχον ἡ τέχνη τὴν φύσιν" εἰ δέ nore καὶ καχοὶ 
γεγόνασι ῥήτορες τοῦτο οὗ τῆς 7? Ζέχνης ἔλεγχος , ἀλλὰ 
τῆς τῶν μετιόντων xaxiág* καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς: ἐατρι- 

κῆς αὐτὴ μὲν ὑγίειαν ἐπαγγέλλεται , τῶν δὲ ἰατρῶν τι- 

vec 7? οὐ μόνον οὐχ ὑγιαίνειν ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ δια- δ 
φϑείρουσι , xal ὅμως οὐδεὶρ ἔγχλημα τοῦτο κατὰ τῆς 
τέχνης ὁρίξεται, οὕτω καὶ. ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς" οὗ διὰ 
τό τινας εἶναι κακοὺς ἐκβάλλεται τοῦ ?* εἶναι τέχνη, 

ἀλλὰ διὰ τὸ χρήσιμον αὐτῆς τέχνη μάλιστα δείκνυται. 

Kav ταῖς βουλαῖς xav τοῖς δικαστηρίοις, 10 
καὶ 7$ πανταχοῦ. Οὐ μόνον τελείαν ὡρίσατο τὴν ἐξ 
αὑτῆς ὠφέλειαν, ἀλλὰ xol ἐν παντοδαποῖς εἴδεσί τὸ καὶ 
τόποις γιγνομένην" ὠφελεῖ γὰρ ἐν μὲν δικαστηρίοις, 

τὰ δίκαια ζητοῦσα" ἐν δὲ. ἐχχλησίαις καὶ βουλευτηρίῳ 
τὰ συμφέροντα, ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἐγκωμιάξουσα τοὺς 15 . 
aya sois ' τινὲς μὲν οὖν φασιν ὅτι πρὸς τὰ τρία εἴδη 

τῆς ῥητορικῆς ἀπαντῶν οὕτωρ εἶπεν. Τριῶν. γὰρ ὄντων͵ 
διχανιχοῦ, συμβουλευτιχοῦ, πανηγυριχοῦ, τόποι τοῦ μὲν 

διχανιχκοῦ δικαστήρια, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ ἐκκλησίαι 

xal δικαστήρια, τοῦ δὲ πανηγυριχοῦ πολλοὶ, λέγεται 216 

γὰρ καὶ iv πασταδι, χαὶ ἐν τάφοις χαὶ ἐν ϑεάτροις" 

ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτι τὸ πανταχοῦ νῦν οὐ σημαένει τὸ 
πανηγυρικόν" τὸ γὰρ πανηγυρικὸν ἀστασίαστον ἐστιν" 
αὐτὸς δὲ περὶ στάσεως διαλαμβάνει καὶ λοιπόν φασιν» ὁ. 

ὅτι πανταχοῦ διὰ τὸ πανηγυρικὸν εἴρηται" ἀλλ᾽ εἰς ἐγ- 35 
κώμιον τῶν δύο εἰδῶν. ὁ γὰρ εἰδὼς ἐν δικαστηρίῳ δι- 
χκάσασϑαι, οἷδε καὶ ἐν αἴκῳ καὶ πανταχοῦ. ᾿Αμέλει 
γοῦν 76 οἱ Πλαταιεῖς ἔξω τοῦ τείχους εὐθὺς ἐδικάζοντον 

καὶ πάλεν ὃ εἰδὼς ἐν ἐκκλησίαις συμβουλεῦσαι οἷδε καὶ 

72 οὗ τῆς Par. αὐτῆς Ald. 75 τινὲς ex Par. recepl. 

74 Ald. τὸ, 756 Ald. xà, ib. ταῖς δικαστηρίοιφ. 76 Ald. 

οὖν. Par. γοῦν. ᾿ 
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sevrayos" deb χαὶ τὸν Tevriandow 77 ἔχουν ἐν τῇ τρίτῃ 
ἡσεορίᾳ τοῦ Θουχυδίδον erue axo ions τῶν — 

σεμβοελεύονεα τῷ 75 Mizida- ἡμεῖς δὲ 2έγοιεν, ὅει 

οὐδὲν ἄτοπόν ἐστε xmi τὸ πανταχοῦ Grmeuveny τὸ πανη- 

6 yrQixov^ xai μὴ ὁμολογεῖν ὅτε περὸ τῶν τριῶν εἰδῶν 

διρλαμβάνε, ἐνδέχεεαε γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὅτε 9 μὲν ῥη- 

τοριχὴ πᾶσα χρήσιμός ἐστιν, ἐν τῷδε χαὶ τῷδε καὶ τῷδε" 
dye δὲ o9 περὶ τῶν τριῶν, ἀλλὰ περὸ φύνων τῶν Ówo 

ποιοῦμαε τῶν λόγον" τί οὖν ἐσίγησε καὶ μὴ τὸ ὄνομα 
40 προσέϑηχε; φαμὲν, ὅτε εἰ μὲν τὸ πανηγερεχὸν em», 

αὑτὸ μόνον ἐδήλου τοὔνομα" εἰπὼν δὲ τὸ πανταχοῦ, τὴν 

ποιότητα ἔδειξεν αὐτοῦ" πανταχοῦ γὰρ xcÀtiras τὸ πανη- 

γυριχὸν, οὔ μόνον ὅτε αὐτὸ xaJ ἑαυτὸ ἐν διαφόροις 

λέγετα: τόποις, ἀλλ᾽ ὅτε xal avro τὸ διχανιχὸν χαὶ συμ- 
46 βουλευτικὸν διὰ τοῦ πανηγυρικοῦ γίνεται" ἀγάγχη γὰρ 

ἐν αὐτοῖς χαὶ τοὺς χατηγοροῦντας διαβάλλειν, xal τοὺς 
συμβουλεύοντας ὁμοίως ἢ ἐγκωμιφξειν ἢ ψέγειν" εἰ δέ 
τις εἴποι ι Or, καὶ ἐν πανηγυριχῷ εὑρίσχεται συμβουλευ- 
τικὸν, ὥσπερ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Θουχυδίδον καὶ ἐν τῷ 

30 3« Εὐαγόρᾳ, 7? ᾿Ισοκράτους , OUxopr εἰ διὰ τοῦτό φησι τῇ 

πανταχοῦ σημαίνει τὸ πανηγγριχὸν , ὅτε συμπλέχετας 

τοῖς ἄλλοις εἴδεσιν, ἐπεὶ καὶ τὸ συμβουλευτιχὸν ἐπι- 

σπιλέχκεται τῷ πανηγυριχῷ , ὥφειλε καλεῖσϑαι πανταχοῦ. 

φαμὲν οὖν ὅτε τοῦ πανηγυρεχοῦ ἐὰν ἐχβάλης τὸ συμ- 
2. βουλευτικὸν, μένεν τὸ πανηγυρικόν" τοῦ δὲ συμβουλευτι-- 

κοῦ καὶ δικανικοῦ ἐὰν ἐχβάλωμεν ᾿τὸ πανηγυριχὸν, οὗ 
δυνάμεϑα τοῖς δύο εἴδεσι γρήσασϑαι. Μέγεστον ci- 
vaí μοι doxes, ᾿Ρνταῦϑα δηλοῖ τὸν σχοπὸν toU βι- 

βλίου’ καὶ ὅτι οὗ περὶ πάσης ῥητορικῆς διαλαμβάνει, 
80 ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς διαιρέσεως τοῦ πολιτικοῦ ζητήμα- 

77 Ald, Τιευτίαπλον. Par. Τευτίατλον. vide ποῖ, p. δ. 78 
Ald, τόν. 79 Ald. Ejayógov. 
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roc, ὃ iy τοῖς δύο μόνοις εἴδεσι περιέχεται" χαλῶς δὲ 
εἶπεν μέγεστὸν τοῦτο, ἕνα καχεῖνα δείξῃ μεγάλα" μέ- 
ywrov δ᾽ ἐστὸν. τοῦτα τῶν ἄλλων. ὅτι ἐκ μὲν τῶν GÀ- 
λων λόγῳ X μόνον ἦν μαϑεῖν τὴν ῥητορικὴν, ix δὲ τῆς 24. 

διαιρέσεως πείρᾳ" οἷον ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς εἴ τὲς λέγοι, ὅτι 5 
μεγάλη ἐστὶν ἡ ἰατρικὴ, ὑγείαν γὰρ περιποιεῖ, λόγῳ μό- 

vov ἀποδείχνυσιν" εἰ δὲ διαιρῶν λέγοι" ὅτι τὸ ϑερμὸν 
πλεονάζον, δ᾽ τόδε τι ἀποτέλεϊ ἢ τὴ ψυχρόν, ἢ ξηρὸν, : 
ἀποδείξει κέχρηται μεγάλῃ" εἰ δέ τις εἴποι, ̓  διὰ τί δὲ 
συγκριτικὸν μόνον εἶπεν, λέγομεν, ὅτι πρῶτον μὲν Ar- 10 
τικὸν τὸ τοῖς ὑπερϑετικοῖς ἀντὶ τῶν συγχριτιχῶν χεχρῖ- 
σϑαι, ὥσπερ xal Θουχυδίδης ἐποίησεν ἀξιολογώτατον εἰ- 

πών" ἔπειτα οὗ τοσοῦτον ἐκόσμει τὴν γῦν πραγματείαν. 

ἰΔέγω δὲ οὗ τῆς ἀπὰ τῶν γενῶν εἰς εἴδη" καὶ ἀπὸ τῶν ὅλων εἷς 
μέρῃ" μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτα ῥητορικῆς μέρος, ἀλλ᾽ οὗ περὶ 16 
τρύτων νυνί" περὲ "" δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν "ζητημάτων διαιρέσεως 

, εἷς τὰ λεγόμενα κεφάλαια Q λόγος γενέσθω, 

Συριανοῦ. Ἐπειδὴ v0? τῆς διαιρέσεως ὄνομα 

πολλαῖς τέχναις ἁρμόττες ταῖς περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ῥη- 

80 Ald, λόγων, 814 Ald. πλεονάζων, ; 

4 Ald, περὶ μὴ ÓÁ. — 2 Ven. incipit ab iis, quae inferius 
sequuntur in Ald. “41:αίρεσις δέ ἐστε λόγος τομὴν ἀχριβὴ τ. V. 
μεγὰ eine. ἄπεργ. ταύτῃ γάρ τοι καὶ διαφέρει συγκοπὴ διαιρό- 
σεως" ὅτι ἀμφότερα μὲν τέμνουσιν τὰ ὑπρκείμενα, ἀλλ᾽ ἢ μὲν διαί- 

φεσις ἕκαστα τὰ μέρη καὶ κατὰ ἐδίαν τέμνει περιγραφήν᾽ ζῶσν τε 

εἰ τύχοι, κατὰ ἄρϑρα, καὶ λόγον κατὰ κεφάλαια" 5j δὲ συγκοπὴ 

κυγκεχυμένας καὶ ἀδιαρϑρώτους ποιεῖ τὰς τομάς" ἐπειδὴ δὲ τὸ 

τῆς διαιρέσεως ὕνομα πολλαῖς ῥητορικαῖς ἁρμόττει τέχναις, ταῖς τε 
περὶ — — — — πολιτικοῦ λόγου, καὶ ταῖς περὸ τῶν μεϑόδων, 
αἷ γυμνάζουσιν ἡμᾶς εἷς τὰ μέρη τοῦ ποζιτικοῦ λόγον, οἵας δὴ ys- 
γράφασιν ᾿Αριστοτέλης καὶ ᾿Αψίνης καὶ Καιυιίλιος (Κεκίλ. in. cod.) 
καὶ μύριοι ἕτεροι διδασκαλικῶς πάνν, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν, 

) 
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τορικῆς διαλαμβανούσαις καὶ ταῖς περὶ τῶν μερῶν τοῦ 
πολιτικοῦ λόγου, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν φάσχων, λέ- 
γώ δὲ οὐ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη" οἱ γάρ τοι 
περὶ τῆς διαιρέσεως πραγματευόμενοι τῆς ἀπὸ τῶν γε- 

δ γῶν εἰς εἴδη τῆς ῥητορικῆς yog μὲν εἶναί φασιν τὴν 
ῥητορικὴν, εἴδη δὲ αὐτῆς οἱ μὲν δύο, πραγμαειχὸν καὶ 

ἐπιδειχτίχον, ol δὲ τρία, διχανιχὸν, συμβουλευτικὸν, 
πανηγυριχόν" εἰσὶ ? δὲ οἱ xol τέταρτον προσειϑέασιν, 
ἱστορικχόν. ᾿Δριστοτέλης δὲ δύο γένη τῶν πολιτιχῶν λό- 

40 γων, δικανιχὸμ χαὶ δημηγορικόν" εἴδη δὲ ἑπτὰ, προ- 

 — φρεπτιχὸν, ἀποτρεπτικὸν, ἐγχωμιαστιχὸν, ψεχτικὸν, χα- 
ξηγοριχὸν, ἀπολογητικὸν, ἐξεταστικόν" 4 ὁ μόνον, τὸ 
ἐξεταστικόν φημι, ἐν τοῖς ἀχροωμένοιρ ἐστίν" οἵπερ 
τῶν λεγομένων ἕχαστον ἐξεταζουσι" τὰ δὲ ἄλλα ἕξ ἐν 

(i5 τῷ λέγοντι" καὶ αὕτη μὲν ἡ ἀπὸ τῶν γενῶν, ἡ δὲ ἀπὸ 

λέγω δὲ οὗ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἷς εἴδη" γένος μὲν εἶναί φασιν 
». τι Δ. 83 Ven. οἱ δὲ τέταρτον τούτοις προρτιϑέασι , τὸ ἴστο- 

ριπόν᾽ ᾿Δριστοτέλης δὲ δύο γένη φησὶν εἶναι τῶν πολιτικῶν λόγων» 

δικανικόν τε καὶ διμ. 4 Ven. ἐξεταστικόν᾽ τὰ μὲν οὖν ἕξ ἐν 
τῷ λέγοντί φησιν ϑεωρεῖσθαι, τὸ ἕβδομον ἐν τοῖς ἀκροωμένοις» 

ot περὶ τῶν λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζουσιν" δρίζεται δὲ αὐτὸ ov- 

τως, ἐξεταστικόν ἐστι κρίσις προαιρέσεων ἢ λόγων ἢ πράξεων πρὸς 

ἄλληλα, ἢ πρὸς τὸν ἄλλων βίον ὁμολογούντων ἢ ἐναντιουμένων " 
$ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴϑη διαίρεσις περὶ τούτων δια- 

λαμβάνουσα τοὺς ἑκάστοις προσήχοντας ἀποδίδωσι λόγους" ἣ δὲ 

ἀπὸ τοῦ ὅλου εἷς μέφη τοιαύτη τίς ἐστι. Τοῦ μὲν “γὰρ πολιτικοῦ 
λόγου ὅλου τινὸς ὄντος, οἱ μὲν τέτταρά φασιν εἶναι μέρη, προοΐ- 
piov, διήγησιν, πίστιν ἤτοι ἀπόδειξιν, ἐπίλογον, οἱ δὲ πέντε προ- 

οἰμιον, διήγησιν, ἀντίϑεσιν, λύσιν, ἐπίλογον, οἱ δὲ καὶ πλείονα 

τούτων, ὀνόματα μὲν καινότερα προσεπινοοῦντες ἅπαντες, πρὸς τὰ 

πέντε μέρη καταντῶντες, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν συστέλλοντες τὴν ποσό- 
τητα, οἱ δὲ ἐκεείνοντες " μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο (rogis, 

μέρος. Τὴν αὐτὴν ἔννοιαν “τῇ ἀρχῇ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήσας 
ἔφη κ. τ΄ λ, 
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τῶν ὅλων εἷς μέρη τοιαύτη" TOU πολιτιχοῦ᾽ λόγου ὅλου 

ὄντος, οἱ μὲν ἔφασαν εἶναι μέρη, προοίμιον, διήγησιν, 
ἀντίϑεσιν, λύσιν, ἐπίλογον" οἱ δὲ καὶ πλείω τούτων" 
πλὴν εἰς τὰ πέντε χαταντῶσιν οἱ πάντες, κἂν τοῖς ὀνό- 

μασι διαφέρωνται. 5 διαίρεσις δέ ἐστε λόγος τομὴν δ 
ἀχριβῆ τῶν ὑποχειμένων μετ᾽ ἐΐχρινείας ἀπεργαζόμε- 
vocg' TaUT καὶ διαφέρει συγκοπῆς" ὅτι εἰ καὶ ἀμφότε- 
ραε τέμνουσε τὸ ὑποχείμενον, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἕκαστα τὰ 
μέρη κατ᾽ ἰδίαν τέμνει περιγραφὴν, ζῶον μὲν xar ἄρ- 
ϑρα, λόγον δὲ κατὰ κεφάλαια" ἡ δὲ. συγκοπὴ guyxtyv- 10 
μένας 6 xoi ἀδιαρϑρώτους ποιεῖται τὰς τομάς" τὴν αὖ- 

τὴν δὲ ἔννοιαν τὴν ἀρχὴν ἐχ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήσας 

ἔφη" περὶ ὧν γὰρ. εἶπεν ἀνωτέρω πολλῶν ὄντων xoi με- 
γάλων, περὶ τῶν αὐτῶν νῦν λέγει" μικρὸν μὲν γὰρ 
οὐδὲ τοῦτο. ῥητορικῆς μέρος" oiós γὰρ ὡς ἐπιστήμων 7 18 
καὶ τὰς περὲ αὐτῶν τεχνολογίας. πολλὴς ἐξετάσεως δεο- 

μένας. Περὶ dà? τῆς τῶν πολιτιχῶν᾽ ξητὴμ ἅ- 

των" Ὠολιτιχὰ ξητήματα ᾿λέγεε πάντα τὰ ὑπὸ τὰς Ós- 
κατρεῖς ἀναγόμενα 9 στάσεις, πρὶ ὧν al διδάξει. Ae- 

f 

5 Ald. διαφέρονται, 6 Àld. Ven. Par. συγκεχυμένους. 7 Ven. 

addit: ἀκριβής. 8 Περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν ζητημάτων διαιρέσεως 

εἰς τὰ λεγόμενα κεφάλαια oͤ λόγος γιγνέσϑω. Τὴν τῶν στάδεων πρα- 

γματείαν nag. ταύτην φησὶ καταγίγνεσθαι τὴν διαίρεσιν τὴν τῶν. πο- 

λιτικῶν ζητημάτων εἰς τὰ κεφάλαια πολιτικὰ, καὶ ζητήματά' gos 

πάντα τὰ ὑπὲρ (scr. ὑπὸ) τὰς δεκατρεῖς ἀγαγόμενα στάσεις, ὅπερ προ- 

όντος ἡμᾶς διδάξει τοῦ λόγου" λεγόμενα δὲ. xigdiaut φησιν, ἐπειδὴ 
οἷδεν ἐνίους μὲν συμπεράσματα καλοῦντας τὰ κεφάλαια, ἐνίους δὲ 

ζητούμενα, ἄλλους δὲ περιεχόμενα" καὶ ζητούμενα μὲν πρὸ τοῦ κα- 
τασκευασϑῆναι, συμπεράσματα δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις, περιεχόμενα, 

ὡς ὑπὸ τῶν στάσεων τοῦ ὅλου λόγου περιειλημμένα " κεφάλαια δὲ 

ὡς μεγάλα καὶ κυριώτατα τμήματα vov: λόγον ὄντα. καὶ γὰρ τοῦ 

σώματος κυριώτάτον μέρος 3| κεφαλή" κεφάλαιον δέ ἐστι μέρος .λό- 
γου ἀπόδειξιν ἔχον τοῦ προκειμένου πράγματος, ἐκ νοημάτων καὶ 

ἐπιχειρημάτων συγκείμενον κι T, À. 9 Ald. ἀναγομένας. 
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γόμενα δέ φησιν ** ἐπειδή τινὲς μὲν ζητούμενα ταῦτά 
φασι πρὸ τοῦ χαταστευασϑῆναι" ἄλλοι δὲ συμπερά- 
uaa. μετὰ τὰς ἀποδείξεις . ἕτεροι δὲ περιεχόμενα, ὡς 

ὑπὸ τῶν στάσεων ἢ τῶν ὅλων λόγων περεειλημμένα, x&- ; 
5 φάλαια δὲ ὡς μεγάλα xal κυρεώξατα τμήματα" * τῶν λύ- 
γων ὄντα. Κεφάλαιον δέ ἐστὶ μέρος λόγου ἀπόδειξιν 
ἔχον τοῦ προχειμένον πράγμαϊος, ἐχ νοημάτων τε καὶ 
ἐπιχειρημάτων συγχείμεένον᾽ ἡ δέ γε τῶν πολιτικῶν en- 
τημάτων διαίρεσις προηγουμένην μὲν ποιεῖται την εἰς 

10 τὰ κεφάλαια rouiv οἷον τὸ μὲν  Groyadrixóy εἰς τὰ 
στοχαστιχὰ, τὸ ὁρικὸν ΣΣ δὲ εἰς τὰ ὁρικὰ καὶ ἑξῆς, παρ- 
ἐπομένην *? δὲ τὴν εἰς τὰ μέρη τοῦ πολικικοῦ 13 λόγου. 

.— Zvwnatgov. Ἢ διαίρεσις πολλαχὼς 5 ὡς γένος 
εἰς εἴδη" οἷον τὸ ζῶον εἰς ἄνϑρωπον xal ἵππον" ἢ ὡς 

415 0Aov εἰς “4 μέρη. οἷον ὁ ἀνδριὰς εἰς χεῖρας, χαὶ χεφα- 
λὴν xai τὰ λοιπά" ἢ! ὡς οὐσία εἰς συμβεβηχός" ὡς ἵνα 
εἴπω *5 τῶν ἀνϑρώπων οἱ μὲν λευχοὶ, οἱ δὲ μέλανες" 16 
ἢ ὡς συμβεβηκὸς εἰς οὐσίαν , οἷον τὸ λευχὸν εἰς χύχ- 

γον, ψιμύϑιον" ἢ ὡς εἶδος εἰς ἄτομα". οἷον ἄνϑρωπος 
40 εἰς “Σωκράτην χαὶ “Ἀλκιβιάδην, ἢ ἢ ὡς φωνὴ εἰς διάφορα 

δημαινόμενα" οἷον ὃ “ἴας εἰς τὸν “Ἰοχρὸν καὶ τὸν 
25'ÜiMeg. ᾿Επεὶ οὖν 1 διαίρεσις πολλαχῶς διὰ τοῦτο 

προσέθηκεν oU τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς ἐΐδη καὶ 
ἑξῆς. Ψυχαγωγεῖ δὲ τὸν ἀχροατήν ὡς καὶ περὶ διαι- 

25 ρέσεως μέλλων 17 ἐρεῖν" οὐ μέντοι καὶ φέρεταί τι τοι- 
οὔτον “Ἑρμογένους " λέγω δὴ περὶ διαιρέσεως ῥητοριχῆς" 
πολμιτικὼν δὲ εἴπομεν ** ξητημάτων, ἐπειδή ἐστι καὶ 

φιλόσοφα ; λεγόμενα δὲ κεφάλαια , ὅτε ὥσπερ 7 κεφαλὴ 
τὸ κῦρος τοῦ σώματος ἔχει παντὸς, οὕτω Xa) ταῦτα 

10 Áld. φησί. 405 Ald, Par. κτήματα. correxi ex Ven, 41 

Ald. rb δὲ ὁρικὸν δέ, sq. καὶ ἑξῆς Ven. om. 412 Ald, παρεπόμενον. 
48 Ven. πολιτικοῦ om, 44 Ald, ὅλων. 416 Ald. ὡς τὸ λευκὸν τῶν 
ἀνϑρ. οὗ μὲν 1, 16 Ald, λέλανες. - 47 Ald. μένων. 48 Ald, εἴπωμεν. 

' 
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τὸ χῦρος τοῦ σύμπαντος λογοὺ ἔχοντα εἰκότως xti 
λαια λέγονται ἢ ἀντὶ τοῦ βοωμενα. καὶ ϑρυλούμενα 5? 
“κεφάλαια ἄλλοι δὲ διὰ τό τινας τῇ ἐτυμολογίᾳ τού- 
των ἀπασχολεῖσθαι, οὐδὲν δέον." γραμματικῆς γὰρ ἔρ- 
yov τοῦτο" ἀντὶ roi οἵῳ δὴ ποτε τρόπῳ προσαγορευό- 5 
μῆνα κεράλαια, Τὸ. πολύϑλον τῆς ῥητορικῆς ἐνταῦϑα. 
σημαίνει: ἐξ. ὧν διαφορὸν. τὴν διείρεσιν αὑτῆς ὑποτί» 

ϑεται" ἐπήγαγε. δὲ ποίαρ διαιρέσεως πλειόνων μὲν οὐ- 

σῶν, οὐκ ἀναγχαίου δ᾽ ὄντος περὶ πασῶν wey ̂  ὁ μὲν 

yao ᾿Βρμαγόρας 39 οὕτω διαιρεῖ" ἔστε τι γένος, λογιλῆ 49 
ἐπιστήμη, εἶδος δ᾽ αὐτῆς ἡ ῥητορική" ὅλον δὲ τῆς ῥη- 
ξορεκῆς τὸ δικανικὸν χαὶ σνμβοθλευτικὸν καὶ πανηγυρι- 
μόν": μέρη δὲ τοῦ διχανικοῦ κατηγορία (02)** xal ἀπολοῦ 
gi. ᾿ “ολλιανὸς δ᾽ ἀχριβέστερον ὁρίζεται. λέγων" λέγο- 
μὲν τὴ» ῥητορικὴν yévog, ?5xelóog δὲ. τὸ διχλαρλικὸν, ὅλα δὲ $8 
κατηγορίαν xoà ἀπολογίαν" μέρη δὲ τὰ κεράλδιω" ταῦτα 
γάρ οὐχέτι ξέμνεται, 33 ἐπειδὴ τὰ μέρη ἄτμητα μένου- 
σιν) οὐκ εἰσὶ; δ᾽ ἃ ἄτβμητα τοῦ "Egnoyógov τὰ μέρη. Mi- 
χρὸν wivc rub οὐδὲ oco ῥητοῤιεκῆς., Ἵνα μὴ 
δοχῇ 54 διὰ τὸ ἄχρηστον τοῦ: πράγματος τὴν περὶ τού- 20 
τῶν ?5 καζαλελοιπέναι ζύτηδινς 4 διὰ τοῦτοι" κἀκεῖνα - e 

xepiqtn a Vd AS οὐσερὶ Φούτων: νῦν". τῷ cati οὐ 

19 'Ald, ϑρυλλούμενα, Par, ϑρυλούμενα, 20 Par. ad 
marg. "Eguayó ρας yivog. ἔλεγε, τὴν, ἐπιστήμην τὴν λογικὴν, εἶδος 
δὲ τὴν ῥητορικὴν, ὅλον ἕχαστα τῶν εἰδῶν, μέρη, piv μίαν ὑπά- 

ϑιεσιν ». οἷον. :κατηγορίαν. ̓  &noloylay ἹΜινουκιανὸς δὲ γέγος μὲν 

τὴν ὀηποῤικὴν, εἶδος δὲ τὸ δικανγεκῶν, συμβουλευτικὸν " πανήγυρις 

cd , ὅλον τὴν μίαν ὑπόϑεσιν, μέρη δὲ τὰ κεφάλαιᾳ ταῦτα μὲν 

οὖν ὡς περιττὰ κατὰ τὸ παρὸν ἀπεώσατο, εἰς΄ δὲ τὴν διαίρεσιν , 

τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος καθῆκεν ἑαυτὸν, ἥτις διαίφεσις. ἀπὸ τῶν 

μιρῶν sig τὰ μόρια γίνεται, μέρη μὲν γὰρ τῶν εἰδῶν αἷ. στάσεις, 

μόρια δὲ τῶν στάσεων τὰ κεφάλαιας. :21 Post κατηγορία sepsi 0f, 

32 γένος abest ab Ald. et Par,. 23 Ald, τέμνηταυ — 24 Ald, 
δοκεῖ. 26 Ald, τοῦ, | ' 

᾿ 
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περὶ τούτων νῦν ἐδήλωσεν, ὅτι μέλλεε καὶ τοεαύτην τινὰ 
πραγματείαν εἰπεῖν. Περὶ δὲ τῆς vow πολετιχῶν. 35 
Πολιτικὸν ζήτημα καλεῖ τὸ ῥητορικὸν πρὸς ἀντιδιαστο- 
λὴν τῶν τε ἰατρικῶν χαὶ τῶν φιλοσόφων" ταῦτα γὰρ 

5 μόνα περὶ τὰ τῆς πόλεως γίγνεταε πραγματα" xci διὰ 
τί ἡ ῥητορικὴ μόνη καλεῖται πολιτικὴ τέχνη, καὶ οὔτε q 

/ φεχτονικὴ, οὔτε ἡ χαλχευτικῇ, οὔτε T 37. οἰχοδομιχή; ὅτι 
οἱ ἄνϑρωποε καὶ τούτων μὲν. ἐχεὶς δύνανται. by, ῥη- 
τοριχῆς δὲ ἐκτὸς οὐδεὶς δύνατα; εἶναι" εἰ. γὰρ μήτε πρὸς 

40 τὰ καλὰ προτρεψόμεϑα τοὺς ἀνθρώπους, μή ποτε ἀπο- 
σερέψομεν τῶν φαύλων" καὶ εἰ μήτε τῶν ἀδικούντων. 
κατηγορήσομεν ? μήτε τοὺς συχοφαάντας ἐξελέγξομεν" 
καὶ εἰ μήτε τοὺς ἀγαθοὺς ἐγχωμιάσομεν, μήτε τοὺς φαύ- 
λους ψέξομεν, οὐδὲν τῶν ἀλόγων. διοίσομεν ζωων" As- 

ἀγόμενα δὲ κεφάλαια" τά- " θαυμαζόμενα xal ϑρυ- 
λούμενα. ??. 

Ἔστι δὲ σχεδὸν * ὃ αὑτὸς τῷ περὶ εὑρέσεως" σπλὴν ὅσον οὗ πάντω 

ἔχε; τὰ περὶ εἰρέσεορ ας καὶ πρῶτόν γε ὅτε εἰς τὸ πολιεικὰν ζήτημα 
! ῥητέον. ' 

30 Συριανοῦ. Ὁ τῆς διαιρέσεώς φησι λόχος : Mii d 

πλήσιός. ἐστε τῷ περὶ eupégané ^ ἡ: μὲν. οὖν διαίρεσιρ τὴν. 

ἀπα- 
tá 

P ε! . 

ο΄’ 
36 Ald. πόλεων. lectio παῖδ᾽ ex' comperidio scribendi sr, 'sicut 
est in Par. eodem modo peccatum est p. 26. Ald. 27 $ 
Ald. om. — 38 Ald, κατηγορήσωμεν et mox ἐγκωμιάσὼμεν. 29 
Ald. ϑρυλλούμενα. Par. ϑρυλούμενα. ΝΞ 

1 Ven. Ἔστι δὲ σχεδὸν ὃ αὑτὸς τῷ περὶ εὑρέσεως. "O περὶ 
τῆς διαιρέσεώς φησι λόγος παραπλήσιός πώς ἔστι τῷ περὶ εὑρέσεως " 

εὕρεσις γάρ ἐστι λόγος νυημάτων καὶ ἐπιχειρημάτων τὴν ἀπορίαν 

περιέχων" $j μὲν οὖν διαίρεσις τὴν ἀπαῤίϑμησιν καὶ τὴν τάξιν ἡμᾶς 

διδάσκει τῶν ὑπὸ ἑκάστην στάσιν ἀναγομένων κεφαλαίων, ἣ δὲ sU- 

φεσις πλατύτητα καὶ τὴν ἐργασίαν Sui» χορηγεῖ τῶν κεφαλαίων “ 

οἷον ἥ, διαίρεοις, ἵνα ἐκ τῶν γνωριμωτέρων fui» ὃ λόγος σαφὴς γέ- 
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ἐπαρίϑμησιν. καὶ τὴν τάξιν" ÓHaxe τῶν "κεφαλαίων 
ἐχέστης στάσεως" 4 δὲ εὕρεσες πλατύῤξητὰ καὶ τὴν dp. 
γασίαν χόρὴηγεῖ τῶν κεφαλαίων" οἷον ὡς ἐπὶ ὑποδείγμα- 
τος" τὸ ἐγχώμιον A] ἡ τοῦ. νόμου εἰσφορὰ τέμνεται τοι-- 
οἵσδε 4 τοιοῖσδε τοῖς κεφαλαίοις" ἡ δὲ εὕρεσες τὰ προσ- 5 
ἤχοντα εἰς ἕκαστον κεφάλαιον διερουνᾶται ἐνθυμήματα" 
καὶ 7 μὲν διαίρεσις ὡρισμένως καὶ ἀεὶ ὡσαύτως Eye, . 
ἡ δὲ εὕρεσις ἀόριστος xol ἄλλοτέ ἄλλη, mpóg τὰς τῶν 
δητορευόντων φύσεις μεταβαλλομένη, εὐπορωτέρα xol — 
ἀσθενεστέρα 3 γίνεται" διὸ xol, ὡς Πορφύριός φησι; 10 

. TOU “λόγου ψυχὴν ἔχειν δοχοῦντος xoi? σῶμα ἡ μὲν 
εὕρεσις τῶν νοήμάτων ψυχὴ ἂν εἰχότως τοῦ λόγου λο- 
γίξζοιτο" s δὲ ἑρμηνεία σῶμα, Il. λήν" τὸ πλὴν τοῦ 

vtm, Ἰέμνει τὸ ἐγκώμιον ἢ τὴν νόμου εἰσφορὰν τοῖςδε ἢ τοῖςδὲ 
τοῖς xspaltdote, $ δὲ εὕρεσις τὰ “προσήκοντα sig ἕχαστον ἐνθύμημα c 
διερευνᾶται" ἢ “μὲν διαίρεσις ὡρισμένη ἐστὲ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, 
$ δὲ εὕρεσις ἀόῤισϊός τέ ἐστι καὶ ἄλλοτε ἄλλη περὶ τὸν ῥητορεύ-- 
οντα. γίνεται, πρὸς τὰς τῶν λεγόντων ἑκάστοτε μετ βαλλομένη φύ-. 
σεις, εὐπορωτέρα τὸ καὶ ἀσϑενεστέρα γινομένη, διόπερ καλῶς καὶ 
ó Πορφύριος ἐν τῇ περὶ τῶν στάσεων τέχνῃ ἐκεῖνο φράζει, ἡλίκον ν 
ἢ τῶν νοημάτων εὕρεσις ἐν λόγοις δύναται μηνύων" τοῦ γὰρ, λόγον 
ψυχὴν δοκοῦντος ἔχειν καὶ σῶμα, ἧ μὲν τῶν νοημάτων εὕρεσις διω 
καίως ἂν ψυχὴ τοῦ λόγου νομίζοιτο, $ ἰδὲ ἑρμηνεία σῶμα, πλὴν 
ὅσον oU πάντα ἔχει τὰ περὶ ἐὑρέσεως. Ἢ οὖν διαίρεσις, ὡς εἴρηται, 
παρέοικε μὲν τῇ εὑἰρέσει, πηγὴ" γάρ τίς ἐστι τῶνγ' ἐν τοῖς λόγοις εὗ- 
ριακομένων ἐπιχειρημάτων" οὗ. πάγτα δὲ τὰ ἐν ταύτῃ ἐπιδέχεται, 
πολὺ χὰφ. τὸ Ὁλάτος τῆς ᾿οὑρέσεως , καὶ κατὰ ἄνδρα ἴδιον, rs 
ἀορίρτάν. ὡς ἔφαμεν οὔσης. Καὶ πρῶτόν ys δ᾽ τὶ dot, πολιτικὸν 
ζήτημα ῥητέον" διδασκαλικῶς πάνν πρότερον ἡμῖν τοῦ πολιτικοῦ 
ζητήματος παραδίδωσι τὸν ὅρον" ὥστε τήν τὸὶ δύναμιν αὐτοῦ καὶ 
περὶ τίνα καταγένεταε σαφῶς γνῶναι τοὺς ἀκροωμένους, "Igrdoy 
δέ ἐστι, σφόδρα τελείως ἀποδέδωκε τὸν τοῦ ζητήματος door, ὡς 
μηδένα τῶν μετ᾽ αὐτὸν φιλοσόφων ἢ σοφιστῶν προςϑεῖναί κεν ἢ 
ἀφελεῖν τοῦ ὅρου. 2 Ald. ἀσεενεστέρα. ὃ Ald. τό. Par, καί, : Ahetor. IV. ὅ 



06 C ZX0AIA-. 

σχεδόν ἐστι διασάφησιξν. ὡς καὶ nag Θουκυδίδῃ" Πὲς 
" 'λοποννήσσί, t5 κὰ πολλὰ, πλὴν. ̓ Αρχαδίας" ἅ. διωίρεσίς 

φήσιν sta Q£orxs Tj £UQéGs* πηγὴ yaQ vig ἐατς τῶν. ἐν 

τοῖς λόγοις εὑρισκομένων. ἐπιχειρημάτων". oU πάνεα. δὲ 

Βτὰ ἐν αὐτῇ ἐπιδέχεται", * πρλὺ yap τὸ- πλάτος "e εὑρέ- 

suc &ogiarov. eique. , MM C 

067 Σῳπάτρου: ἀντιπίπεον j^ ἐνταῦϑα λέγει: xl γὰρ 
διαιρῶν εἰς κεφάλαια τὰς στάσεις, οἷον τὸν στοχααμὸν 

" τυχὸν εἰς παραγραφικὸν, , εἰς ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εἶτα 
40 μὴ δυνάμενος δι᾽ ὁρισμῶν τε τούτων ᾿ἔκῃστον ἀποδοηῦ- 

yat, ἐπειδὴ οὔτε τῶν γενιχωτάτων οὔτε τῶν μερρκῶν 

ἕνι ἀποδοῦναι ῥρισμὸν, ἐφρόντισε σαφηνείας. διὰ τοῦ- 

το εἰς παράστασιν ἐναργὴ τῶν χεφαλαίων ἀνάγκην 

ἔχει 5. δι ἐργασίας αὐτὰ. δεικνύναι, καὶ ἐπιχειρημάτων. 
15 οἷον ὅτε τὸ παραγραφικὼὸν τέσσαρας ἔχει τρόπους. ὅτε 
ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις διὰ τῶν ἐγχωμιαστικῶν τό- 

πων πρόεισι xal ἑξῆς" καὶ ἐπειδὴ :τῆς εὑρέσεώς. ἔστιν οὗ 
τῆς διαιρέσεως ἡ ἐργασία καὶ τὰ ἐνθυμήματα, ἀνἀγκαίως 
ὡς τενος ἐγκαλοῦντος, ὡς παρὰ τὸ ἐπαγγελμα- πράττει " 

20 λέγει τὸ ἀνειπίπτον, φάσχων" ἔστε δὲ σχεδὸν ὃ 0 αὖ- 
τὸς τῷ περὶ εὑρέσεωςρ" κοινωνεῖ φησιν ἡ εὕρεσις τῇ 
διαιρέσει ταύτῃ" διαίρεσις μὲν γάρ ἐστι λόγος ἐκ δια- 
φόρων νοημάτων πρὸς ἕν τι τεινόντὼν τὸ κατὰἀσχευαζό-: 
μένον, εὕρεσις δὲ λόγος 5 νοήματα διάφορα περιέχων. 

35 Πρόσχειται. δὲ τὸ σχεδόν" οὐ γὰρ. πᾶσαν ἐργασίαν ἐξέ- 
ϑέετο τῆς εὑρέσεως, ἀλλ᾽ ὅσον τὸ. ἱποθέσϑαι καὶ. διδά- 

d , διὸ xal ἐπάγει πλὴν ὅσον OU πᾶντα. ἔχει τῶν ἠμρὴ 
εὑρέσεως " οὐ γὰρ ὅσα ἂν τις εἴποι μελετῶν, ταῦτα εἰς 
τὸν χαραχτηρισμὸν τῶν κεφαλαίων͵ εἶπεν 7 ὁ τεχνιχός" 

4 Ald. ἀντιπίπτων. h. 1. et paullo inferius. Pár. ἀντιπί- 

πον. 5. Ald. Eye» διεργασία, — 6 Ald. λόγον." ' 7 Aid, 
ποιὸν. - 
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4a? ὡρ-. ἐπὶ τοῦ ὑπωρίσταξό. Tig νερσιραγαῖ σώμαζε ἐπ᾿ 
ἐρημίῳς καὶ χρίνεεαι φόνου" : ἐνταῦϑα γὰρ βραχέα -ἐγ- 
ϑυμήματῳᾳ" olo» . παρίστᾳασο, οὐκοῦν ἐφόνευσας" Es 

σιρῶτόν χε. ὅτε. ἐστὰ, πόλετικόν. "8 εἰς Mevovxicvov Gi 

ψίττεται,. οὐχ ὠρίσρτο γὰρ ixeivos ἀργόμεμος A Ti, ἐστι ὅ 

oA ζύτημα,. αὐτὸς δὲ χηκὰ ruin πρόεισι’ τὸν 

ὁρισμὸν, TOU, πολιτιχοῦ. ξητήματορ. προσφέρων. " 

Μ ἀφκελλίνον, Ἐζήτῃσάν᾽ » τινες, τί δήποτε περὶ 
διαιρέσεως, ἐπαγγειλάμενος κεφαλαίων εἰπεῖν, ἐμνήσθη, 

vin⸗ τῆ εὑρέσεως, χαὶ λέγομεν, ὅτι ἀντέπιπτεν αὐτῷ" 10 

ἀλλ᾽ ov μόνα τὰ κεφάλαιᾳ λέγεις ἐχτὸς τῶν νοημάτων" 

ἔστι -δὲ ταῦτα τῆς, εὑρέσεως * διὰ τοῦτο ἠναγχασϑ' η &- 

πεῖν" ἔστι δ᾽ ὃ αὐτός" εἰπὼμ γὰρ τοῦτο τὴν πρὸς τὰ 

κεφάλαϊα. χοινωνίαν τῆς εὑρέσεως ἐδήλωσεν. Er δὲ τίς 

εἴποι καὶ διὰ τί ὅλως ἐχρήσατο ἐνθυμήμασι, f? λέχομεν, 15 
ὅτι OUX ἠδύνατο ὅρον ἑχάστου εφολαίου δοῦναι" οἱ 
γὰρ ὅροι οὔτε τῶν ἀνωτάτω γενῶν εἰσιν QUIE τῶν κἀτὼς-, 

τάτω μερῶν" οἷον τῆς ̓ οὐσίας οὗ δυνάμεϑα. γένος εἶ-᾿ 
niv, .OUtv οὐδ᾽ t ὅρον ἐσ αὐτῆς κυρίως λέγομεν" ἀλλ᾽ 
ὑπογραφῇ 1a ταύτην δηλοῦμεν" οὐδὲ πάλιν τῶν χατω- 39 

τάτω μερῶν ἐστιν εὑρεῖν, διαφθορὰς καὶ ἰδιότητας" οἷον 

τῆς. ̓χεφαλῆς τοῦ ἀνϑρώπου ἢ ἢ) χειρῶν ἢ ποδῶν" διὸ ̓οὖ- 
δὲ ὅρον πάλιν χυρίως αὑτῶν ὑποδιδόαμεν , 13 ἀλλ᾽ ὑπο- - 
γραφῆν" φησὶν ουν evróg* ὅτι οὐ περὶ εὑρέσεως λέγω, 14 
ἀλλὰ περὶ κεφαλαίων" οὗ δυνάμενος δ᾽ ὅρον ἑκάστου 45 

δοῦναι ἐνδυμηματικῶς αὐτὰ παραδιδοὺς δείχνυμι μετὰ 
τῶν κεφαλαίων τὴν. εὕρεσιν" ἄξιον δὲ ξητῆσαι τί ἔστι 
χεφάλαιον , Καὶ τὶ εὕδεσις" καὶ τίς ἡ διαφορὰ, xegi- 

Aniov καὶ εὑρέσεως. Ἀεφαλαιόν ἔστι μέρος λόγου, ἐχ 

8. Ald. πόλεων. cfr. p. 64.1.2, 9 Ald, ζητήσαντες. 40 

Ald, ἐντλήμασι. ᾿ 41 Ald. ὅρος. 42 Ald. ὑπογραφὴ, ταύτην. 
13 Scribendum puto: ἀποδιδύαμεγν. — 14 Ald, λόγῳ. 

5.. 



68 - -—&XO0AIA. . 

πολλῶν ἐπιχειρημάτων συγχείμενον". εὕρεσις δὲ νοημάτὼν 
εὐπορία" ἀμφοτέρων οὖν περὶ τὰ asta ὄντων “εἰκότως 
ἡ κοινωνία δείχνυται" οὐ 'ἱμόνον δὲ κατὰ τοῦτό ἐστιν ἡ 

'χοινωγνία, ἀλλ᾽. ὅτε καὶ τὰ κέφάλαιδ: Xe τὰ ἐνθυμήμα- 

$ ra: ἁρμόζεεν 15 δεῖ τῇ παρούσῃ ᾿ὑποϑέσει" olóv ἐστιν 
ἡμῖν Μηδείας ηϑοποιία,, Τ᾿ λαύχην. γαμοῦντος *Yacovog* 
οὔτ᾽ ἀντὶ τῶν τῆς ἡϑοηουξας Ζοόνων' ϑυνάμεϑαϊτὰ ᾿τῆς 
ἀνασχευῆς ϑεῖναι 99 χεράλαια,. οὔτ᾽ ἀντὶ τῶν τὴ Μη- 

δείᾳ πρεπόντων λόγων ὀφείλομεν. τοὺς Πασιφάῃ πρέπον- 
40 τας λέγειν, αλλὰ μόνους rovg τῇ “Μηδείᾳ, δὶς Ἰαφορὰ δ᾽ 

᾿αὐτῶν ἐστιν αὕτη" ὅτι ἡ μὲν εὕρεσις ἐπὶ ἄπειρόν᾽ τί 

ἔστι καὶ πρὸς τὴν ἑχάστου δύναμιν. xci φύσιν ἐὑρίσκχε- 

ται" τὰ δὲ χεφάλαια ὡρισμένην. ἔχει ποσότητα" ἀμέλει 
γ᾽ οὖν τὴν αὐτὴν ὑποϑεσίν τινες ὁριζόμενοι xai. τοῖς 

15 αὐτοῖς χρώμενοι κεφαλαίοις, οὗ τοῖς ἴσοις χρῶνται νοή- 

μασιν; ἀλλ᾽ οἱ μὲν πολλοῖς, οἵ δὲ ἐλάττοσι, 17. xoà ὅτι 
τὰ μὲν κεφάλαια, ἀπὸ τῶν ἀγώνων 1$ ἀῤξάμενα. εἰς τοὺς 

276 ἀγῶνας λήγει 19 xai ἐν μόνῳ, τούτῳ τῷ μέρει τοῦ -“λόχ 
gov. εὑρίσκονται" 7 μέντοι εὕρεσις dy παντὶ μέρει λόγου" 

20 χαὶ «00 ἐν τοῖς προοιμίοις ἐστί" καὶ τὴν διήγησιν" δι 

αὐτῆς ἐργαζόμεϑα , καὶ τοῖς ἀγῶσιν αὕτη περιέχει τὰ 
σπέρματα" x&v τοῖς ἐπιλόγοις φανεῖσα τὸ πᾶν συμπε- 

θαιοῖ τοῦ λόγου" τοῦτο οὖν εἰδὼς ὃ τεχνιχὸς ἵνὰ μὴ 
γρμίσωμεν τοῦτον ἀγνοεῖν καὶ μηδὲ μίαν ἡγεῖσϑαι τού- 

25 των διαφορὰν, προσέϑηχε τὸ σχεδόν". ivà à ἑνὸς ày- 
ϑυμήματος χαὶ τὴν κοινωνίαν χαὶ τὴν διαφορὰν. ὁρί- 
σηται. Πλήν. Τινές φασιν ὅτι ταυτὸν ἐστι τὸ πλὴν 

τῷ 55 σχεδόν" ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι σαφηνείας ἕνεχα 

μείζονος τοῦτο πεποίηχεν" ἐν μὲν γὰρ τῷ εἰπεῖν σχεδὸν. , 

30 ἐγινώσκομεν ὦ ὅτι ἔστε τις αὑτῶν διαφορὰ; , οὐ μέντοι τὸν 

(0 45 AM, ἁρμόζω. 46 KM, Sen 47 Ala: ἐλάφτομφι. 
18 Ald, ἀγόνων. 19 Ald. λέγειν. 20 Ald, τό. 1 

LEN PEL 
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τρόπον τῆς διαφορδῳ" ἂρ δὲ τῷ iret μἐλήν. ὅσοκ οὐ 
“πάντα. ἔχε. τί στερὰ εὑρέσεως; p. ἐδήλωσας,. δεν Vv τῷ. πα- 
σῷ ἐστιν " διαφορά" ἔχομεν δὲ αὑτὰ xol παρὸ Θουχυ- 
δίδῃ. ἰβηκάτες Ἰπλοπούνησου. κῆᾷ τὰ ᾿ἀφλλὼ πλὴν Abxc- 
δίας" χαΐίξοι yt “εἰρηκὼς J JIsAortovwneov» re^ τῶ. πολλὰ 5 
ἐσήμανεν , δὲν 0U maso» Thionóvrsoor* διὰ μὲν τοῦ 
τὰ πολλὰ εἰπεῖν δημαίνων τὴν ποσότητα, ὅτι ob πᾶσα" ' 
dur δὲ τοῦ πλὴν 2 Dai τὴν ποιότητα, mois ἦν χωρία τᾷ 

s, (ts 

τείνεται" ἐκεῖνος γὰρ οὐχ ἐπήνεγχεν. ὅρον. τοῦ ̓παλιτιχοῦ 
uriucrog , ἄτοπον à περὶ τῶν eos τοῦ. ξυτήματας 
τῶν κεφρλαίων — ,. πρὶν Gy περὶ αὐτοῦ διδάξαι τοῦ 
δητήμαξος, τί σοτά, ἄρα, ἐστέ». ξώτημεε δέ ἐστε πρᾶγμα 
Uo T xab πλείονας λόγους ἐπιδεχόμενον. ἐναντίον ἀλ.. 45 
φήλοιρ. . Μολιτικὸν δὲ λέγουσι τὸ μὴ περὶ τὰς. μεθόδους 
“τὰς φυσικὰς ὑφιστάμενον, ἀλλὼ ie καρνῆς ἐννοίας; eye» 
τὴν xeiou uu "ms GOUX 

t |. 4 , “ 
21 ws , " ) M 61 

L] 

᾿ D Cmm 

Wor τοίνυν — P λογικὴ £d μέρους, NT τῶν τ παρ᾽ iris 
θεμένων Ι»όμων $ ἐδῶν x ne τοῦ ομισϑέγτος δικαίου ὃ M I 20 
ταλοῦ jj ἢ τοῦ 2? συμφέρογτος ἢ καὶ — — ἢ τινῶν. 3 τὸ χὰρ 
E asus τῷ um — καλὸν ἢ E τοιᾳῦτα Gora. δ: 

^ i, φητορικῆφν, Lus ! yn 

Xi vo μακοῦι, AM πρόχειτας διὰ τοὺς ἀϑλητὰς 
gol παγχρατιασζας, , οὗ 'στέφἀνων" ἀμφισβητοῦσι διὰ" xu- 45 

' y coo 

14 

41 Ald, duri εἷς τὸ malis. ; 
4 Al. ἐϑνῶν. 3 τοῦ καλοῦ ἢ ἢ τοῦ Ven. om, ' Post 

τινῶν pergit Ven, γένος μὲν ταῦ ὅρον 7 ἀμφισβήτησις, διαφοραὶ 
δὲ τὰ λοιπὰ. πᾶς γὰρ τελείως ἔχων ὅρος jx “γένους ἐστὶ καὶ δια- 

φορῶν" ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀμφισβητήσεων aj μὲν dy. λόγοις, αἵ δὲ ἐν 
ἔργοις εἰσὶν, ὡς αἱ τῶν ἀϑλητῶν τὸ καὶ στρατιωτῶν. Heooue 
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pus. xol πάλης" ὥσπερ καὶ . σέρατεῶται λαφύρων δὲ 
ὅπλων. Aud μέρους δὲ διὰ τὰ φιλόσοφα καϑόλον ὄντα 

τὸ dope) pique elsi τῆς προοτιτῆε" πάλιν ἐποιδὴ τῶν λογεοῶν 
ἀμφισβητήσεων αἱ μὲν καϑόλου oil», olel περ αἱ φιλόσοφοι περὶ 

τῶν καϑύλου: διαλαμβάνουσαι, ϑεοῦ, νοῦ, φυχῆς" αὖ δὲ μοριπαὶ, οὗ- 

αἱ πέρ tici» αἵ περὶ τῶν πολιτικῶν πραχμάτων, προσϑεὶς τὸ ἀκὶ μέ- 
φους ἐχώρισεν αὐτὴν Tony καϑόλου ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις xtnirwy 

γόμων ἢ ἐϑῶν" ὃ γὰρ ῥήτωρ τὰ πολιτικὰ πήματα διαπλέκει, τὰς 

πίστεις ἐκ τῶν παρ᾽ ἐκείνοις ἐϑῶν τε καὶ γὅμων ποιούμενος, παρ᾿ 

οἷς ἂν καὶ δημηχοροίη" ̓ οὗ μὲν “γὰρ τῶν ἀκροωμένων βραχυλογίᾳ 

χαίρουσι, xal πρὸς πόλεμον αὑτοῖς πᾶσα συντέταχται δίαιτα, ὡς 

“Μακιδαιμόνιοι , οὗ δὲ τοὺς μακροτέρους τῶν λόγω» ἄνέἔχονται καὶ 
μᾶλλον ἀνειμένοι τὴν γνώμην ὑπάρχουσιν, ὡς ᾿ἀϑηναῖοι" παὶ τῶν 
δικασιῶν οἱ μὲν' πρὸς κέρδος δρῶσιν, οὗ δὲ τὴν ἀλήϑειαν ἔκ πάν. 
Tw» ζητοῦσι" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολνερόπου τῆς τῶν ἀχροωμένων 
ὑπαρχούσης φύσἑώς -τε καὶ πρλετείας συμμεταβάλλεσθαι χρὴ καὶ 
τὸν ῥήτορα ταῖς ἐκείνων ἔξεάιν é τοῖς λόγοις. ἔστι δὲ νόμος μὲν λό- 
γος κοσμητικὸς καὶ μετρητικὸς τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ πραγμάτων, πᾶσι 

| τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμων. ἔϑος δὲ γόμιμον ἄγραφον » ἐκ συλλογὴς 
συνιστάμενον παραδειγμάτων. εἰ γὰρ ἕχαστος, εἶ τύχοι τῶν εὖὗπο-- 

yBtiga» "Annos, παιδὸς αὐτῷ͵ γεγονότος τρέφοι τοὺς δημότας ἐχ 
EN ἄνω χρόνων, πρόδὴλον, ὡς Μιλτιάδῃ τε καὶ Περικλεῖ καὶ ἐῶν 

jribVtbUyraw ixdoto ὀτάναγκες » τῷ ἔϑει κατακολουϑεῖν" καὶ πάλι 
tos: ᾿4ϑήνησι τἐττὶ ῥοφορεέϊν τῶν εὐπατριδῶν τοὺς παῖδας, ὃ καὶ 
μέχρι ἡμῶν διεσώζετο καὶ τὸ ἀρχαιότερον, ὡς Θουκυδίδης qno? κρω- 

βίλογ ἀγαδεσϑαι τῶν ἐν τῇ κεραλῇ,, τριχῶν. Περὶ τοῦ νομισϑ ἐν- 

τος, δικαίου ἢ ». καλοῦ ἢ ἢ συμφέρονεος,ς Τὰ Tm τῶν τριῶν ὁ εἰδῶν τῆς 

ῥητορικῆς ἐμπεριέλαβε τῷ ὕρῳ τοὺ πολιτικοῦ ζητήματος" ' διὰ μὲν 

τοῦ δικαίου τὸ δικανικὸν δηλῶν, διὰ δὲ τοῦ καλοῦ τὸ πανηχυρικὸν» 
διὰ δὲ τοῦ ,δυμφέρογτος, τὸ συμβοὐλεντικὸν. ᾿Καλῶς δὲ 19v »oju- 
σϑέντος προσέϑηκε" met γὰρ τοῦ δοκοῦντος ἐν ἑκάστη πόλει. δι--: 
eid τε καὶ καλοῦ ποιεῖται τοὺς λόγους" ἕτερον δὲ τὸ δοκοὺν πα- 
ρὰ τὸ ἀληϑέρ" οἷον ̓ ἀληϑὲς μὲν δικαιόν, ἐστι καὶ συμφέρον ,, τοὺς 

ἀρίστους à ἄρχειν ἑκασταχοῦ, xüy ἴρον πτωχότεροι Ξυγχάνωσιν, καὶ 
τοῦτο γομοϑετῶν ὃ ϑεῖος Πλάτων ἐν πολιτείᾳ φησὶν, ὥς οὗ πρότε- 
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ζητήμαναν" Οὐ γὰρ εξ )εοῦσεν" οὗτοι 5" τὸ υδιζόδαιμο- 
νἱοὴ; συμφέρον. ἢ dixe; ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ἀνϑρώποις- 
Εἶτα ἐπεὶ καὶ ἰατρῶν orb ivi “μέρους δητήματα᾽ οἷον 

τί μὲν' τοῖν ἐν "Ivóte - συντελεῖ" πρὸς ὑγείαν, , τί δὲ" τοῖς 

ἐν Eois, Προδέϑηκε᾽ τὸ 3x. τῶν παρ᾽ ἐχαστσις᾿ κειμέ- ὅ 

γῶν" oU γὰρ ἐς τούτων ^: :ἀμφιόβητεῦ à ὁ ürgóg, ̓ ιἀλλ' ὃ 
δήτωρ" u δὲ πολλχχὶς Χὰϊ ῥήτορες᾽ χαϑολικὰ utra 
δέξονται, ὡς ὃ Anu οὐϑένης" οἷον οὐχ ἔστεν ἐπιορκοῦντὰ 

καὶ ψευδόμενον δύναμεν᾽ βεβαίαν, χφήσασθαι" καὶ πά- 

λιν πέρι ας y&Q ἅπασιν ἀνϑρώποιξ᾽ τοῦ fiov ὃ : ϑάνατος .1Ὁ 

καὶ παρ᾽ ΑΑϊσχίνῃ" οὐδεὶς γὰρ mwmore πλοῦτον πονηῤοῦ 

τρόπου 8. περιεγένετο" εἰδέναι δὲ χρὴ ür ub χαϑόλου 
ἐργασίαι. τοῦ. inh μέῤους ἐγένοντο. "0 yug ἁγὼν ὑπὲῤ 
τοῦ δεῖξαι, ὃ ὅτι ἀσϑενὴς Φίλιππος, οὐχὶ 9l, εἰ οἱ E ἐπιορ- 
— çe — 

φῶ» αἱ πόλεις "X ; mol ἂν ἢ οἵ. Masi φιλο φήσας. 
σιν», ἢ οἱ. φιλόσοφοι. βασιλεύφωσίν.᾽ — 
δῶν ἡραῦντα (Cod, ἡγαῦντο) πάντως ἐν τοῖς πρὸ ταῦ. «ράνοις τοὺς 
ἄρχοντας, aei εἰ μήδ᾽ Orio» ἀρετῇ διέφερον τῶν ἄλλων" ὕστερον 

δὲ καὶ ἐκ δημιουργῶν. πακεδαϊμόνιρι δὲ τοὺς βασιλεῖς ἐξ 'Hoa- 
xad» & paoirro πάγτως, εἰ καὶ χωλοὶ τὲ ὙῬπάρχοιεν, καὶ Παυσα- 

γίου τυραννικώτεροι τὴν ψυχήν" οὕτως τὸ νομιζόμενον, κἀν ταῖς εἴν- 

ῥομωτέραις, πόλεσιν ἐκράτει δίκαιον, ἀλλ᾽ οὗ τὰ ἀληϑές" ἢ καὶ πά»- 

των ἅμα 1 τινῶν" ἢ γὰρ περὶ δικαίου καὶ καλοῦ καὶ συμφέροντος 

ἅμα T ἐξέτασιν ποιεῖται τὸ ̓ πολετικὸν irpo, ἢ περὶ μόνων 
τῶν δύδ᾽ ἢ spi ἑνός" τὸ γὰρ ὡς ̓ἀληθῶς. τε καὶ καϑόλου καλὸν 
ἢ τὰ τοιαῦτα ζητῶν οὗ ὁποριεῆς. εὐκαίρωρ ἐπὶ τῷ ὅρῳ, ὥστε 

λείως ἔ ἔχοντε σεμνῶς τὸ καὶ ἀξιωματικῶς τὴν ἐκ Tou  dyavilov ἐπάγει 

ἀπόφασιν, ἥκιστα ῥητορικῇ πρόσήκειν ἀποφαινόμενος τὴν περὶ τῶν 

ὡς ἀληϑῶς ὄντων καὶ καϑόλου rgo φιλοσοφίας δὲ ἴδια τὰ 

τοιαῦτα αἰνιπτόμενος , ἥπερ. omn ζιινῶν "e xal ἐπιστημῶν πηγὴ 

ὑπάρχουσα κυριώτατα. xar μαϊαχύλον" οὗ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ» 
εἶναι ϑέλει" τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν᾽ ξαύτην ἀνάγκη περὶ τε πρόσωπα 

γίγνεσθαι καὶ πράγματα. ,* Ald. τούτον. Demosth. loci sunt 

Olynth. II. p. 20. et pro Cor. p p. 258. 5) Ald. τρόπον περὶ ἐγένετο. 

[ d 
» 
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χοῦντερ. πινδυνεφουσιν ἢ. οὔ" —EXR Dey χαλῶς ψυν- 
οβούλευσεν. ἐν, Χαιρωνείᾳ: ὑπὲρ, ἀρετῇς ἀποϑαχεῖν" αὐχὶ 
δὲ εἰ ϑνητὸρ à a] ἄνϑρωπορ" ὁμοίως καὶ Aigyimg. ξητῶὼν 
δείξαε, pri, πογηρὸρ δΔημοαϑέγης ; πρρσέϑηκεν, ὅτε xol 

ὅ πλουτήσας, οὐχὶ δὲ πότερον. quein. 4 πονηρία ἐγ xol 

ψιεεαβαλλεαϑ, d δυναμένη" τὸ δὲ ix τῶν παρ᾽ ἑχάστοις 
σιδειμένων» ψόβων τοιοῦτον" . alo» ̓ Αϑηνηαι. τὰ τῶν 4η- 

ψαίων, à Agexcuiuovs τὰ τῶν doxsÜiu Quy ἁρμόττει 

Φενέσθαιντι αὔτα yag ἐν ᾿ἀϑήναις ἐπαινεσόμεϑα τὴν ξε- 
40 νηλασίαν, οὔτε ἐν ““ακεδαίμονι τὸ τοῖς ξένοις ἐν τῇ πό- 

λει διδόναμ μετοίκιον᾽ 5. οὔτε “Σ)ϑενελαῖδας φεύξεται με- 
ποικίου γρᾳφήγ' οὔτε ᾿Αλκιβιάδης, μὴ περιμείνας τὴν 
πανσέληνον" ἐχεῖγο μὲν γὰρ «Αττικὸν, τοῦτο δὲ. “αχω-- 
᾿γιχόν" εἰ δέ τις χρήσηται καχόπλαστον ποιήσεε τὸ ζητη- 

15 μα" φυλάττεσθαι δὲ καὶ τοῦτο χρη" οἷον «ακεδαιμό- 

toy, 1 ζήξημα οἱρελετώνταρ,; μὴ φάρει * καὶ. εἰσαγγελίᾳ 

so εἰσαγωγῇ, καὶ. ἐγδείξει 9 χρήσασθαι , dern γὰρ 
— — à QV ᾿ 

"6 Par. δὰ marg. “ο ἐξ — * πόλεως, es Erga». οὗ πρὸς Boa-- 

xv ἐπιδημῶν, ὡς ξένος , ἀλλὰ τὴν οἴκησιν αὐτόϑι κατακτῃσάμενος, 

ἔέγετο, μέτοικος, καὶ ὑπὸ τούτων ἑκάατῳ ἔτει δραχμαὶ ἐδίδοντο δώ- 

δεκα, ὑπερ ὠνόμαστο μετοίκιον. " 7 Ald. usbaiudpun, 8 Par. 

ad marg. Φάσις ὄνομά ἔστι δίκης, 9 παρὰ τὸ φαίνειν, τοὺς περὲ 

τὰ μέταλλα ἀδικοῦντας E ἔχουσα γραφὴν, ῇ περὶ τὸ ἐμπόριον᾽ πακουρ- 

γοῦντας, ἢ περὶ, τὰ δὴ a ἢ, ,δημόσιόν τ, »ἐνοσφισμένους ἢ συκο-- 
φαγτοῦντας ἢ περὶ τοὺς. ὀρφανοὺς ̓ἐξαμάρτάγοντας" κοινῶς δὲς φάσεις 

ἐκαλοῦντο πᾶσαι αἱ μῆνύσεις τῶν λανϑανόντων ἀδικημάτων. Εἰσαγ- 
yeMa δὲ δημοσίας τινὸς δίκης ὄνομά ἐστιν, ἐπὶ τῶν ἀγράφων δη- 

μοσίων ἀδικημάτων, περὶ ὧν οὐκ ̓ εἰσὶ γόμοι, , xa" ove "Us ἄρχου- 

σιν εἰσάξουσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ̓βογλὴν καὶ τὸν δῆμον εἴς.» , quae 

gunt exesa, Par. 2. post νόμοι ubi pallescere incipit scriptu- 

ra in Par. 4. , habet lacunam. ἢ t9 Par, 1, ἔνδειξις δὲ, εἶδός 

ἔστι καὶ τοῦτο δημοσίας δίκης " io" ἣν τοὺς ἐκ τῶν γόμων εἰργομὲ - 

vous τινῶν ἢ τόπων ἢ πράξεων, ab μὴ τούτων ἀπέχοιντο , ὑπῆγον. 
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ταῦτα" εἰ δὲ καὶ ἠημοσϑένης vov V υδοκρῶν “μέμνηται λό- 
yov ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράταψρ" γόμον εἰσάγοντορ Τιμο- 

κράτους) καὶ ἐν τῷ πρὸς “«ἀεπτίνην, ὅτε xa) “αχεδαι»- 

μόνιοι καὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ: τῶν. παρ᾿ ἑαυταῖς, διδόασι. 
τοιαύτας δῳρεὰς, καίτος "ταῦτα οὐχ ἐξ ̓ Αττὶκῶν voui-5 
Moy εἰαὶ, χἀνταῦϑα. ἐραῦμεν' * ὡς xal ταῦτᾳ ἐρχασίαᾳ. 

τῶν 4 ττιχῶν ἐστι νόμων". εἰ μὲν γὰρ προὔχειτο δητεῖν 
αὐτῷ , ὅτ, Τιμοχράτης μόνον οὐχ ἐν βρόχῳ τὸν τράχη- 

λον ἔχων νομοϑετεῖ, 5 ἐχ τοῦ ὕ οκρῶν γόμου ἣν ἃ ἂν ἡ um 

φισβήτησις, καὶ πάλιν εἰ τοῦτο ἣν ἐν τῷ πρὸς Atarim 
ὡς τὸ τῶν éqügtov καὶ τὰ τῶν γερόντων τάγμα οὐ yi- 
verat παρ᾽ αὑτοῖς , ἐχ τῶν “αχωνικῶν νόμων ἡ Gu, 
φισβήτησις. νῦν δὲ ταύτων μὲν οὐδὲν ἐστιν, εἰς πίστιν 

δὲ καὶ ἀπόδειξιν ὡσπερεὶ μεμφόμενος ᾿4ϑηναίων. τὴν: 
ἑτοιμότητα τὴν πρὸς τὰ »ομοϑετεῖν καὶ τὸν εὐχολίαν 15, 

ἐμνημόνευσε. τοῦ «daxQux λόχου" ὅτε φανερον. ἐατι παρ᾽ 
αὑτοῖς τὸ ψομρϑε ξεῖν, o καὶ χρηστοῖς ἀεὶ γάμοις χρῶν- 
ταν καὶ τοῖς αὐτοῖς" “χαὶ πάλιν: Aenrivim μεμᾳόμενορ,. 
ὡς ἀφελάμεναν τὰς δωρεὰς TOV εὐεργετῶμ, εἶπεν en οὗ, 

, ἀλλαχαὺ πολῖτοι !* xoi “μείζους παρέχουσι ζῆς Ate- 20. 

λείας *? δωρεὰς, καὶ τοὺς εὐεργέτας τῶν ἰδιωτῶν δεσπό--: 
τας χαϑιστᾶσιν, ἐϑῶν ἀξ. α φρόσχειται, ἢ wa ἀρχαίαν; 

ἀποδείξῃ ὁητοριχήχ᾽ οἱ γὰρ νόμοι, ἀπὸ. ἔϑαυς εἰσίν" οἷον 

᾿Κέχρωψ πρῶτον. συνῆγᾳγεν. ἄγδρα καὶ “γυναῖκα y ὃς καὶ. 

διὰ τοῦτο διφνῆς͵ ἐχλήϑῃ" χαὶ τὰ ἀπὰ τούτου ἐχράτησεν' 25 
οὕτως. καὶ 0 περὶ μοιχείας ϑόμος, ἐτέϑη" 7 ὅτι βουλό- 

pevog αὐτὴν XOLVI]V ὥσπερ χαὶ τὴν Mert Qux ἀποδεῖξαε, 

εἶπεν ἐθῶν" οὐδὲ yag πάντες ἄνϑφωκοι νόμους ὄχουσιν 

xe) ἄλλως ἔνδειξις λέγετον πρὶ τὸν ἄρχοντα ὁμολογουμένου ἄδι-- 
πήματος μήνυσις, oU κρίσεως ἀλλὰ τιμωρίας δεομένον. 10 Ald. 

νόμοϑειεῖν. .44. Taylor.Praef. ad Ofat. adv. Lept. oi d. πο- 
hun. 43 Ald. Par. εὐτελείας. Taylor 1. 1. ἀτελείας. 
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ἐγγράφους, ἢ πάλεν ἐπειδὴ πολλάχες οὗ ῥήτορες τὸ ἔϑος 
ἀντὶ νομίμου παραλαμβάνόδυσιν, ὡς xai Δημοσθένης ey 

τῷ περὶ crepáyov* καὶ ὅτε ἐν τῇ πραγματιχῇ τὸ ̓ ἔϑος 
ὡς νόμιμον' ἐξετάζεται" ἀλλὰ χαὶ ἐν ἀντίλήιβει Adæxi- 

5 βιάδης εἰσάγεται τὰ περὶ ΖΣικελίαν γράψας ἐν ἐκπώμασι, 

xol χρινόμενος ὑπὸ ἔϑους 83 διϊσχυρίζεται λέγων, ὅτε 

ài νόμος ἐχώλυσεν ἀλλὰ ἔϑὸς ἐπιτρέπει ποιεῖν, ὃ ἄν τις 

βούλοιτο. Περὶ τοῦ νομισϑέντος διχαίου ἢ τοῦ 

χαλοῦ" ἡ σύνταξις οὕτως" ἀμφισβήτησις "λογιχὴ ἐπὶ 

40 μέρους" περὶ τοῦ γομισϑέντος δικαίου 1 ἢ τοῦ χαλοῦ xol 

ἑξῆς" va δὲ ἄλλα μεταξύ" νομισϑέντος δὲ ἀντὶ τοῦ 

vou ** τεϑέντος" τὸ γὰρ φύσει χαλὸν xol δίχαιον καὶ 
συμφέρον φιλοσόφοις ἀνεῖται ζητεῖν" τὸ δὲ καλοῦ ἢ δι- 

χκαίου ἢ συμφέροντος οὕτως ἐξηγοῦνται" τρία φασὶν &- 
45 ya, τὰ ποιοῦντα τὴν στάσιν, ὕπαρξιν, ἰδιότητα, ποιό- 

τητα" $4 μὲν οὖν ὕπαρξις τὸν στοχασμὸν ποιεῖ“ ξητοῦ- 
μὲν γὰρ, εἰ γέγονε τὸ πρᾶγμα ἢ οὔ" 5 δὲ ποιότης τὰς 

ἄλλας ἔνδεχα ποιεῖ στάσεις" ἐπειδὰν γὰρ τὸ πραχϑὲν. 
δηλωθῇ καὶ τί τὸ ζητούμενον, ζητοῦμεν πάλιν, xol εἰ 

40 χαλὸν, ἢ συμφέρον, ἢ δίκαιον" ὅπερ, ἐστὶν οἰχεῖον ποιό-. 
τητος" παραλέλειπται τοιγαροῦν ταῦτα τῷ τεχνιχῷ, ἣ 
τε ὕπαρξις καὶ ἰδιότης" ἃ ἐστιν ὁ ὅρος λαὶ ὃ στυχασμός " 
διὸ καὶ ἐλλιπῶς 15 £t O0. ὁρισμός. οὕτως δ᾽ ἂν προ- 
αγάγοι τις ἀἁπταίστος αὐτόν" ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ 

25 μέρους περὶ ὑπάρξεως: καὶ ἰδιότητος χαὶ τοῦ νομισϑέν- 
τος δικαίαυ ἢ χαλοῦ καὶ ἑξῆς. Οἱ γὰρ λέγοντες ὅτι oU 
παρέλιπέ τὸ τῶν στάσεων, ἀλλὰ xoi περὶ τῶν τριῶν &b- 
δῶν τῆς ῥητορικῆς διέλαβε διὰ τοῦ καλοῦ xal δικαίου 
καὶ συμφέροντος. οὐ καλῶς φασιν" τὸ γὰρ πανηγυριχὰν' 

5000 στασιάζεται, ὃ διὰ τοῦ καλοῦ βούλονται. τὸν ὁρισμὸν 

48 Ald. ἔϑνους. 44 Ald. “νόμου. Par. νόμῳ. 15 Ald, 
ἤλιπόρ; . ,. . , εἷς e: . 
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περιλαμ)θάγειν. Eus rà x«l οὐδὲ riebl δηϑορικῆς ὅ δ᾽ λό. 

γος, ἀλλὰ περὶ πολετιχοῦ ξητήματὸῤφ᾽ οἱ 02 πάλεν λέγον- 
τὲς: ὡς τὰ 16 τρία γένη τῶν oractióv δηλῶσαι βούλον: 

ταὶ, διὰ μὲν τοῦ καλοῦ τὰς δικαιόλογικὰς, διὰ δὲ τοῦ" 
συμφέροντος τὴν πραγματικὴν πλάϑῶνται" ἢ γὰρ μετά- δ 

ληψις ἐχβολῇ' τοῦ ἀγῶνος xci διαβολὴ οὖσα, οὐδενδὸ 
τούτων ἐιετἔχερ' ἄλλοι δέ᾽ φασιν" ὅτι δύο γρόνων ὄντων 
τῶν ποιὸύντὼν τὰς στασειῤ, παρεληλυϑότος zel μέλλον- 
τος, περὶ jv τὸν παρεληλυϑόϊο. αἱ δεχαδύο᾽ στάσεις 29 

ὁρῶνται". τὸν" μέλλοντα δὲ ἡ: πραγβατικὴ ἐκληρώσατο" 40 
ὡς οὖν ἰσύξῥοπος ταῖς λοιπαῖς στάσεσιν, ἐνταῦϑα ἐμνη- 

μονεύϑη" ὡς ἀπὸ μέῤους τοῦ 0Àc) εἰσὰγοιιένου" αὐτῆς 
γάρ ἔστι ταῦτα χεφράλαια" “ καλῶς '08 οὗτοι ἔλεγον, εἶ 
μόνον ἦν πολιτικὸν ζήτημα ἡ ἀραγματιχή" εἶ δὲ ὡς 
φασιν ἀπὸ *7 μέρους τὸ ὅλον. εἶπεν, ἐχρῆν οὕτω προ- 45 
ἐνέγχασθαι" ᾿ὡσανεὶ περὶ τοῦ διχαίου ἢ τοῦ συμφέρον- 

τος οὕτω' yàp ἂν ἐδόκει μέρους μεμγῆσϑαι" πρὸς δι- 
ϑασκαλίὰν τοῦ παρόντος" νῦν δὲ ὡς megl τούτων οὔσης 

μόνον τῆς ἀμφισβητήσεως ἀπεφήνατο" ἄλλως τε οὐδὲ 

τοῦ μεγίστου χεψαλαίου. τῆς πραγματικῆς, xoi δι᾿ οὗ 20 

πᾶσα αὐτῆς ἔστιν f σύστασις, τοῦ δικαίου λέγω, ἐμνή- 

σϑη" τὸ γὰρ XaÀóv οὐ κεφάλαιον τῆς πραγματικῆς, 
ἀλλ᾽ ἐπεισαγόμενον τοῖς κεφαλαίοις, ὅπερ οὐδὲ χαλὸν. 

ἀλλ᾽ ἔνδοξον χαλξείται" ἀλλ᾽ οὐδὲ ob Myovitc Td TEC 
λικὰ κεφάλπια τὰ «τρία 'ταῦτα εἶναι, ἃ ἐν πάσαις 25 
ταῖς στάσεσιν εὑρεϑήσονται". xci διὰ τούτων. δηλοῦ: , 

σθαι τὰς σταδεῖίς πάσας καλῶς ἀπεφήναντο" ἡγνόη«- 

σαν γὰρ τὲ ποτὲ ἐστι τελικά" “ταῦτα γὰρ οὖκ ἐν τοῖς 

ἀγῶσιν, 187022" ἦν τοῖς ᾿ ἐπιλόγοις ἐστίν" τὰ δὲ ζη- ᾿ 

τήματα ' τῶν ἀγώνων εἰσίν e Hug οὖν ἐπαγγειλάμενος 30 

διαίρεσιν ξητημάτων εἰπεῖν. τοὺρ. ἀγῶνας ἀφεὶς τῶν ἐπι- 

λόγων ποιεῖταε μνήμην" οὗ δὲ᾽ λέγοντες, ὅτι φυσικῶς 

46 τὰ ex Par. recepi, — 17 Ald, ὅπό. 48 AM, ἀγνῶσιν. 
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χαῦτα τὰ χεράλαια ἐμοπίπεῳ, dv πάσαις. ταῖς στάσεσι, 
λελήϑασιν ὡς οὐχ αἱ xomab ὄψμοιωι rà ζητήματα, 5 
τὰς στάσεις ποιοῦαιν, ἀλλ᾽ αἱ ἐδικαὶ. κατασνευαὶ" οὐ xag 

5 εἰ χοεναί raves ἐμαπίπευσιν, οἷον ὅτι καλὸν τὸ χολασϑς 

, VaL τόγδε ἢ ἀφεϑῆνακ ἢ τι τῶν τοιούτων, ταῦτα ζητῷῇ- 
nore ἐστιν , ἀλλ᾽ δξωϑεν: ἐπειασαγόμενα" τὰ γὰρ ζητούς 

μενα &vayxn. ἢ περὶ ὑπῴρξεως ἢ ἐδιότητας, ἢ ποιότητος 
εἶναι" ὥστε ξαλώς. ἔχει 1? ἢ ἡ προσϑήχῃ, τοῦ" ὁρισμοῦ, 

405 καὶ πάντων ἅμα, ἢ divi. 20 ιοἰξιῶνται τοῦτα" 
, οὐδὲ 35 γὰβ δυνατὰν͵ ᾿ς πασῶν. ἅμα; εἶναι ζήτησιν τῶν 

στάσεων ἢ γὰρ ἂν ᾳᾶἄσαι- μία εἶεν arii ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τινῶν ἐν ἑνὶ ζητήματι , πλείους γὰρ ἑκᾷατῃ. ετὐρεϑήσεται" 
τὶ οὖν τὰ ἐεγύμεναν": τοῖς μὲν. περὶ τῆς πραγματικῆς 

45 ἀπελογήσαντο τὰν λύγον. εἶναε, ὅτι αὕτη “ἐνίοτε, καὶ δι" 
ἑνὸς χαὶ διὰ πλειόνων ᾿μελετᾶται κεφαλαίων * Ot τοῖς 

ἀνωτέρω περιπίπτουσιν ἁμαρτήμασιν", ἄλλοε “διὰ τὴν 
ἔγγραφαν ιμοτάληψιν eigna ou. βούλογται ταῦτο , ἥτις 
οὐδέποτε μόνη. μελετᾶταν, ἀλλ᾽ ἕτερον. ̓ ἐπαναφυόμενον 

40 ἔχει ζήτημα τῇ παραγραφῇ» τὸ τῆς εὐδυδικίας " τινὲς δὲ 

ὅτι διὰ τὰ τελιχὰ κεφάλαια gnty- τοῦτο" ἃ δὴ ἐν. πάσῃ 

εὑρίσχεται στάσει, ἐν Amd yos" ἔκιον πάλεν ὅτι; τὴν. ἐπι- 
πλοχὴν αἰνιττόμενος. τῶν στάσεων λέγει ταῦτα, ὅτι ποὶς 
λάχις ?* πραγματικὴ͵ κατὰ στοχασμὸν εὑρίσκεται. xod 

$5 ἀντινομίαν" 25 “χατὰ. μὲν ἀντινομίαν,.: οἷον “πατὴρ 40» 

« υἱὸν ἀνελὼν τυραννοῦντα ἀξιοῖ μὴ γράφεσθαι, μετὰ 

τοῦ σχήματος vüuev τοῦτο xeAevovvoc^ κατὰ δὲ φεα- 
χασμὸν οἱ βουλόμενοι τὰς πύλας 16 τῶν πολιορχουμέ- 
γων ἐξαίφνης ἀνοῖξαι" καὶ ἕτεραι δά εἰσι στάσεων mu 

so 7tÀ4oxet* ᾿ καὶ. Δημοσϑένης τὸν παραπρεσβείαρ: μελετῶν, 

19 Ald, Eye, 40. Ald. κοινῶν. 21 Ald. ᾿οὗ.. Pan. οὐδὲς 

22 Ald. δυνατῶν. in Ald. et Par. πάντων, scripsi πασῶν. 38 
Ald. πᾶσα μία simi. —— 14 Ald. κατὰ πραχματική, ) 25 Ald. 
ἀντινομία. " 26 Ald, πέλας. 

€ 
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διτιϑέσεις μεταστατιχὰς καὶ ἀντεγκληματικὰς τίϑησι . 
καὶ ὅτι γίνονται ἔσϑ᾽ ὅτε αἱ ctactg ἀλλήλων κερράλ 
λαια" οὕτως ὅτ᾽ ἂν ἀτελὲϊς ἀπὸ πραγμάτων πᾶσαι" αἵ 

τε λογικαὶ καὶ νομικαὶ ἐμπίπτωσιν" ὅταν “δὲ ἀπὸ ῥητοῦ 
gj τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἄχρι τέλους, ἀντιϑετικαὶ "μὲν οὐχ εὕρε- 5 
ϑήσονται , Ῥομοίαὶ δὲ, ὅτ᾽ «ἂν δὲ E25 πραγμάτων , τὸ 

ἀναντίον" ἢ πάλιν ὅτι μετεὲ τὸν στοχασμὸν, πᾶσαι αἱ 
Acute στάσεις ἑοῖς ἀλλήλων 'κεφαλαίοις μελετῶνται κα- 
τὰ τὴν τάξιν μόνον ἐναλλαγῆς τινος γενομένης τοῦτο 

οὖν ἐστι τὸ ἢ πάντων ἅμα ἢ τινῶν, τὸ ἐνίοτε ἄλλα ἄλ- 10 

λοις ἐμπίπτειν κεφάλαια" ἢ καὶ ὅτε αἱ ἀντεϑετικαὶ τέσ- 

σαρες στασεὶς δι᾿ ἀλλήλων μελετῶνται ἢ ὅτι ab χατα- 
σχευαὶ τῶν στάσεων κοιναὶ καὶ. εἰ μὴ χεφάλαιᾳ εὑρὸ- 

σχεζαι, ἀλλ᾽ οὖν ἔγγοιαι ἐχόμεναι: 27 ἀλλήλων ἐμπίπτου.- 

σιν" ἢ ὅτι ἡ πραγματικὴ τὸ μὲν δίχαιον ἔχει 28. διὰ 16 
τῶν. ἀντιϑεΐζικῶν" τὸ δὲ νόμιμον διὰ " τῶν νομίμων" τὸ 
δὲ συμφέρον στοχαστιχὼς μελετῶμεν " ὡς καὶ Δημοσϑέ- 30 

vue ἐν τῷ κατ᾽ Ἀνδροτίωνος, καὶ ἀντιληπτιχὸν τεϑει- 

κὼς 29 ειράλαιὸν τὸ, φήσει τοίνυν τοῦτον τὸν τρόπον 

ἁπάσας ei? ηφέναι τὰς βουλάς" καὶ λύσας μεταληπτικῶς͵ 20 
οὐ “γὰρ εἴ τι πώποτε καὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν τὴν πρὸ αὐ- 
τοῦ ἀντίϑεσιν κατὰ "5 ἀντινομίαν ἐργασάμενος" ὁ vó- 
μος φησὶ τῇ βουλῇ μὴ ἐξεῖναι καὶ μὴ ποιησάμένῃ τὰς 
τριήρεις αἰτεῖν τὴν δωρεὰν, καὶ λύσας αὐτὸν κατὰ ῥητὸν 
xal διάνοιαν" ἐγὼ δὲ τοὐναντίον ἡγοῦμαι καὶ ἑξῆς" καὶ συλὲ 25 
λογισμὸν τέλειον εἰργάσατο, ἀποδεικνὺς ὅτε ταὐτόν ἐστι 
τὸ 31 ἐρωτῆσαι τῷ αἰτῆσαι" δι’ ὧν φησι" καίτοι τοὺς μὴ 
αἰτοῦντας, μὴ δὲ λαβεῖν ἀξιοῦντας οὐδὲ ἐπερωτᾷν προσ- 
ἤχει τὴν ἀρχήν" ὅτι δὲ τὸ συμφέρον στοχαστικῶς ἐξετά- 
ζεται, δῆλον ἀπὸ Δημοσϑένους καὶ τοῦτα" πρῶτον μὲν 80 

41 Ald. ἔνιαι E ἔγομεν.᾽ 28 AM. ἔχειν. | 29 Ald. τεϑεικός. 
$0 Ald, κατὰ om, 84 Ald, sj. ἡ 
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ὅτ᾽ ἂν, λέγην. ἀλλ᾽ ὦ τὰν,.3 . οὐχὶ βούλετρι" καὶ ὅτ᾽ ἄν, 
παρ᾿ ἄλληλα 3? τιδεὶρ. λέγῃ; ; ὅτι σωξομέγων. μὲν. ̓ Ὅλωμ- 
ay, ἐν «Ἰακεδαιμονίᾳ ἔσταε ὁ πόλεμος καὶ ἑξῆς: καὶ 
Or ἂν πάλιν ἐν τῷ χατὰ ““ριστοχράτους ᾿ 3* λέγῃ" ὡς ἄδεια 

δ δοϑήσεται τοῦ παρανομεῖν". τοῦτο γὰρ βούλεται. διὰ τοῦ, 

εἰ μὲν γὰρ μηδεὶς ἦν, ὃς ἤμελλεν ὁμοίως. τῶν ἡμετέρων 
νόμων καὶ ἑξῆς" στοχαστικὸν. 740 "καὶ τοῦτο" ὥστε. ἀρίστη 

αὕτῃ ἡ 35 ἐξήγησις" ἢ καὶ ὅτι ἐνταῦϑα oU fugi στάσεων 

ὁμολογουμένως διαλαμβάνει ala περὶ TOU γένους, 
40 ἐστε τὸ πολιτικὸν ξύτημᾳ,. ὑφ᾽ ὃ χαὶ κατὰ συμπλοκήν 

εἰσι στάσεις, καὶ ἁπλαῖ, ὡς ἤδη "5 εἴρηται" ὃ διὰ τοῦ 

παμτων 3) τινῶν παραστῆσαι Ἰβουλήϑη Leuorivns. 

2 Ξωπάτρον. Τένος τοῦ ὁρισμοῦ ἡ ̓ἀμφισβήτησιρ' 

διαφορὰ τὰ λοιπὰ πρόσκειται 37 λογική" ἐπειδὴ καὶ δι᾽ 
45 ὅπλων καὶ ἔργων ἐστὶν ἀμφισβητεῖν,. ὡς ἀϑληταὶ χαὶ 

στρατιῶται" περὶ μέρους δὲ διὰ rac? φιλοσόφους, αἷ εἰσι 

χαϑολου" οἷον νοῦ, 39 ψυχῆς, εἰ σφαιροειδὴς 0 χόσμιος. 
᾿Εχ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις Xt ἕνων.. Ὁ yaQ ῥήτωρ 
τὰ πολιτικὰ διαπλέκει ζητήματα , τὰς πίστεις ἐχ τῶν παρ᾽ 

20 ἑχάστοις χειμένων νόμων 3j ἐϑῶν ποιούμενος παρ᾽ οἷς ἂν 

καὶ δημηγοροῖντο" ταύτῃ ἐν “αχεδαίμονε μὲν βραχυλογίᾳ 
χρήσαιτο, τούτῳ γὰρ χαίρουσιν οὗτοι. ᾿4ϑήνησι δὲ μα- 
κρολογίᾳ, τοῦτο γὰρ ἥδιον αὐτοῖς" καὶ οἱ μὲν τῶν δὲ- 

καστῶν πρὸς χέρδος, οἱ δὲ πρὸς ἀλήϑειαν ἀποβλέπου- 

(25 σιν" πρὸς ἃ μεταβάλλεσϑαι τὸν ῥήτορα χρὴ. Νό μος 

δέ ἐστι λόγος χοσμητικὸς xoci μετρητιχὺς τῶν ἐγ τῇ 
πολιτείᾳ πραγμάτων, πᾶσι τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμων. 
Ἔϑος δὲ νόμιμον ἔγγραφον ἐκ συλλογῷς συνιστάμενον 

82 Ald, ὅτ᾽ ἄν. 33 Par. παράλληλα, δὲ Ald. 
Adiororilous. 55 ἢ Ald. om. 56 Ald. sg. , 87 Ald. 

πρόσκειτο. $8 Ald. Par. τούς, scr, τὰς ̓ φιλοσόφους $C. ἀμς 
φισβητήσεις. $9 Ald. ov. 

, 



ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ o- 
παραδειγμάξων, ὡς τὸ τεττιγοφορεῖν 45 4ϑηναίοῳ  ZTa- 
Qi τοῦ Aon ἡσϑέντος διχαίου" τὰ τελιχὰ τῶν 

“ριὼν Tüs. ῥητορικὴς περιδῖλε τῷ ὁρισμῷ " διὰ τοῦ Xa 

AoU τὸ πανηχυρικὸν, διὰ τοῦ δικαίου τὸ δικαγικόν" διὰ" 
τοῦ συμφέροντος τὸ συμβουλευτικόν᾽ τοῦ —— 5 

δὲ, διὰ τὸ ἕτερον εἶναι τὸ ἀληϑὲς τοῦ. δοχοῦντος" οἷον 

ἀληϑὲς μὲν. xai δίχαιον xci συμφέρον , τοὺς ἀρίστους 
ἐν ἑκάστῃ πόλει ἄρχειν" ἀλλ᾽ ἐν “Ἰακεδαίμουν μὲν, οἱ βα- 
σιλεὶς Ἡρακλεῖδαι, ὁποῖον ἂν πατε εἶεν" ᾿4ϑήνησι δ᾽ 
οἱ ἄρχοντες ἐἕἣξ εὐπατριδῶν, κἂν Ἴρου μὲν πενέστεροι, 10 
Φαλάριδος δὲ ἀδικώτεροι καὶ ὠμότεροι. Ἢ καὶ mav- 
των ἅμα ἢ τιν ν᾽ ἢ γὰρ περὶ καλοῦ καὶ δικαίου καὶ 
συμφέροντος ἅμα τὴν ἐξέτασιν ποιεῖται τὸ πολιτικὸν 
ζήτημα, ἢ περὶ μόνων τῶν δύο ἢ τοῦ ἑνός. To γὰρ 
ὡς ἀληϑ. ὥς. “Αξιωματιχῶς προάγει τὴν ex TOU ἔναν- 15 
τίου ἀπόφασιν, ἥκιστα ῥητορικῇ προσήκειν ἀποφαινόμε- 
γος τὴν περὶ τῶν ἀληθὼν χαὶ καϑόλου ζήτησιν, φιλο- 
σοφίας γὰρ ταῦτα, ἢ πηγὴ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν ὑπάρ- ^ 

ιχουσα. οὐ δοκεῖν δικαία ** ἀλλ᾽ εἶναι Oca. ἕχαστος 
ὅρος σύγκειται ἐκ γένους xol διαφορῶν" καὶ γένος μέν 0 
ἐστι τὸ ἐπαναβεβηκὸς , οἷον τὸ Dv" διαφοραὶ δὲ αἱ δια- 
χρίνουσαι τὸ ὑριστὸν ἀπὸ τῶν ὑποπιπτόψτων τῷ αὑτῷ 
γένει, ἀμφισβήτησις οὖν τὸ γένος" εἶτα ἐπειδὴ ἀμ- 

φισβητησίς ἐστι χαὶ διὰ χειρῶν, ἐπήνεγχε τὴμ διαφο- 
gà» ἀποδιαχρίνουσαν εἰπὼν λογικήν" καὶ πάλιν ἐπειδὴ 8 

40 Par. ad marg. Ὑέττιγας ἐφόρουν οὗ ᾿Αϑηναῖοι χρυσοῦς, 

Bor, δ᾽ ὃ τέιτιξ δεσμός τις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔμπροσθεν ἐγκαϑήμε- 

γος οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τοῦ τραχήλου, ὃν οἱ ἐπίσημοι ἐφόρουν κρω- 
βύλον ἀναδούμενοι " κρωβύλος δὲ ἐστι πλοκὴ τριχῶν εἰς ὀξὺ λήγου- 

σα, εἰς ἣν διὰ τὸ ὀξὺ ἐκφερόμενος ὃ τέττιξ σύνδεσμος ἣν τῶν τρι- 

go», ὥστε συστῆναι καὶ μὴ διαλυϑῆναι τὴν πλοχήν" σύμβολον δ᾽ 

ἣν αὐτοῖς ὃ τέττιξ τοῦ εἶναι αὐτόχϑρνας καὶ μουσικοὺς τῷ τὸν “ 

τέττιγα καὶ αὐτόχϑονα εἶναι xal μουσικόγ. 41 Ald, et Par. 

δίκαια, scripsi δικαία. Alludit ad Aeschylum Theb. 592. 
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“καὶ φιλόσοφοι, διὰ λόγων ἀμφισβητοῦσι. ν Ἀαὶ ἰάτροὶ καὶ 
γεωμέτραι , καὶ of λοιποὶ πάντες, ὅσοι τὰς ᾿λογικὰς ἔστι.- 

στήμας μετέρχονται, καὶ ἑτέραν προσέϑηκχεν διαφορὰν“ 

81 εὐταν" "Eni μέρους. Οἱ γὰρ φιλόσοφοι, ov περὶ τὰ | 
δ μερικὰ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ χκαϑολικὰ τὸν λόγον ἔχουσι" διὰ δὲ 
τοῦ ἐκ τῶν παρ᾽ ἑχάστοις κειμένων vOLOY, 

ἢ ἐθῶν, διδάσχει ὃ τεχνιχὸς, ὅτι προσήχει τὸν ῥήτορα 
τοῖς ἐν ἑκάστῃ πόλει δικαίοις ἁρμόζεσθαι" οἷον εἰπεῖν, 
τὸν ̓4ϑηναῖον ῥήτορα οὐ γρὴ τοῖς ἐγχωρίοις νόμοις μό- 

10 γον». ἁρμόξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν “αχεδαιμονίᾳ, xol 
ἐν Κορίνϑῳ, καὶ τοῖς ἑχασταχοῦ" ἵνα οὗ ἂν ἀφίκηται 
ἐν ἑτέρα χώρᾳ μεϑαρμόττῃ ἑαυτὸν, xai στοχαζόμενος 
τῶν παρ᾽ ἐχείνοις νομίμων τοὺς λόγους ποιῆται, *? καὶ 
καταβαάλλῃ 'τῷ τόπῳ τὴν τέχνην. εἰ δὲ μὴ, λήσει ἂν 

45 ἁμαρτάνων, & τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πᾶσι χρήσεται. ἢ ἐϑ' cv. 
ἐπειδὴ τινες τὰ ἔϑη ἀναγραψάμενοι νόμους ἐποίησαν, 

τινὲς δὲ χαὶ ἔϑεσι μόνοις xat οὗ νόμοις ἐγγράφοις χρῶν- 

ται ὥσπερ ol βάρβαρον. Νομισϑέντος. ΙΝύμῳ χρα- 
τήσαντος * νόμῳ γὰρ χρατεῖ τὰ ἐν πόλει δίχαια. Οἱ 

20 μὲν γὰρ ῥήτορες οὐχ ἕπονται43 τῷ qoe δικαίῳ, ̓ ἀλλὰ 
τῷ νομισϑέντι" οἱ δὲ φιλόσοφοι τοῖς φυσιχοῖς" 09 πάν- 
τως δὲ τὸ ^* νόμῳ χρατῆσαν φύσει δίχαιον. Δικαίου, 
ἢ καλοῦ" ἢ συμφέροντος.  (Daoiv ὅτι λείπει 
τῷ ὅρῳ" ταῦτα γὰρ πάντα ἐχτός ἐστι τοῦ στοχασμοῦ 

ι. 25 καὶ τοῦ ὅρου. οὐ γὰρ ζητοῦμεν ἐν στοχασμῷ περὶ δι--: 
καίου ἢ συμφέροντος 7 χαλοῦ ἀλλ᾽ αὑτὸ τοῦτο, εἰ ὅλως 

γέγονεν. οἷον εἰ προδέδωχεν  Aiazivig Doxéag* καὶ πάλιν 

ἐν ὅρῳ οὐ ** ζητοῦμεν περὶ τῶν προειρημένών κεφα- 

᾿ 4at- 

42 Ald. ποιεῖται. Pro χαταβάλλῃ legendum videtur μετά- 

βάλλη. 45 Ald. ἔσονται. 48 Ald. Par. πάντας δὲ τῷ νόμῳ. 

scripsi πάντως δὲ τὸ 9. 45 Ald. κακοῦ. 46 οὗ ex'Par. inserui. 
᾿ E] ἐδ... "m * * 

l 
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λοίων" ἀλλά τὴ» ἐξέτασιν ποιούμεθα" οἷον ὅτι τέλειον ᾿ 
τὸ. πεπραγμένον ἢ oU' καὶ πόκερον κλέπεης οὗτος ἢ ἐε- 
QOgvÀog ὃ ὑφελόμενος τὰ ἰδιωτικὰ χτήματα ἐκ τοῦ ie- 
ροῦ. "ἄξιον δὲ εἰποῖν τὸν τέλειον τοῦ πολετεχοῦ ζητήματος 

ὅρον, πολιετικὼν ζήτημα ἐστιν ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶδ " 

μέρους ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις κειμένων νύμων ἢ ϑὼν 
περὶ οὐσίας, ἢ ὀνόματος, ἢ τοῦ δικαίου ἢ καλοῦ ἢ συμ- 
φέροντος" τινὲς δὲ λέγουσεν à ὅτι τὰ τρία εἴδη. τῆς ὕητο:. 

ρικῆς περιέλαβεν ὃ ὁ ὅρος" ἄλλου δ᾽ ὡς ταῦτα πραγματι- 
xv μόνη περιλαμβάνει στάσιν" ἢ πάντων ἅμα ἢ τῶ 10 
νῶν ἐπειδή εἰσιν ὑποϑέσεις καὶ μιχταὶ ὡς αἱ τῶν ψη- 
φισμάτων. εἰσφοραὶ , συμβουλευτιχαὶ ἅμα καὶ Otxoyixoi* 
xal αἱ τῶν νόμων εἰσφοραὶ , συμβουλευτικαὶ καὶ ἐγχκω» 
μιαστικαί- 

J 

Ti» δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκη περὶ τὸ πρόσωπα καὶ πρά- 15 
γματα εἶναι" ὧν πλείστη δήπου διαφορὰ, ἣν τοῖς ἐπιγνοῦσν ῥῴᾷ- 
διον ἤδη τὰς διαιρέσεις συνιδεῖν τὰς εἰς τὰ νοφάλαια τῶν ζητημά. 

των, καὶ ὅσα ὅλως διαιρεῖσθαι δύναται. 

«Συρεανοῦ. Τοῦ πολιτικοῦ * ζητήματος γένος τὴν 
ἀμφισβήτησιν ἀποδιδοὺς εὐτάχτως πάνυ διδάσχει ἡμᾶς 

4 Ven. Τοῦ πολεῖ. ζητήμ. "yivog τὴν "Rug. δρισάμενος n. π᾿ 
δι ἧ., περὶ ποῖα ἄλλα συνίσταται αὐτή. Φησὶν οὖν ὡς περὶ πρό- 

cena καὶ πράγματα καὶ καλῶς πάνυ τὸ ἀνάγχη πρ. οὗ γὰρ οἷόν 
τε, πολιτικὴν συστῆναι ζήτησιν, μὴ προσώπου τε Uy. τ. δ. x. πρά. — 
γματύς τινος γεγονότος, περὲ ob ἥ ἀμφισβ. συνίσταται" ἄνευ γὰρ 

Ourigov ϑάτερον ἀσύστατον" ὧν πλείστη δήπου διαφορά. Οἱ μὲν 
τῶν ἐξηγητῶν ἐξεδέξαντο προσώπων πρὸς πράγματα 4 γὰρ τού- 
tu» ἀκριβὴς κατανόησις, ὡς αὐτός φησιν, εὑχερεστέραν fpi» τῶν 

πολιτικῶν ζηιημάτων ἀπεργάζεται τὴν διαίρεσιν" τὰ τε ἀδιαίρετα 

"wol διαιρούμενα σαφῶς παραστήσει" μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὐτὸς τῇ ἐξ- 
ἡγήσει ταύτῃ εὐθὺς ἐπενεγχὼν πρώτας μὲν τὰρ πρὸς ἄλληλα Quae 
φορὰς τῶν προσώπων, δεύτερον δὲ τὰς τῶν πραγμάτων. 

Ahetor. IY. 



82 ᾿ς ὩΣΧΟΑΙΑ͂. 

πρόσωπα καὶ πράγματα, περὶ ἃ συνίσταται αὕτη" πά- 
vv δὲ χαλῶς τὸ ἀνάγκη πρύσκεται" οὐ γὰρ -οἷόν τε πο-. 

λετιχὸν συστῆναι ζήτημα, προσώπου. τὰ ὑφεστῶτος, τοῦ 

διαπραττομένου, xci πράγματός τινος, περὶ οὗ ἡ 'ἀμ- 
δ φισβήτησις ἄνευ γὰρ ϑατέρον ἀσύστιικὸον ' πλείστην δὲ 
διαφορὰν εἶπεν προσώπων πρὸς πρόσωπα Rol npayna- 
των. πρὸς πράγμκτα" αὕτη γὰρ ἀρίστη ἐξήγησιρ᾽ xol 
τῆς ταῦ τεχνογράφου. βαϑυεάτης ἐπάξιος διανοίας" ἢ 
γὰρ τῶν προσώπων τὲ καὶ πραγμάτων ἀχριβὴς καξανό- 

40 σις εὐχερεστέραν ἡμῖν, ὡς καὶ wÜrOg Quoi, . τὴν τῶν 

πολιτικῶν ζητημάτων ἀπεργάζεξαι δεαίρεσιν, τὰ τὲ ἀδιαΐ- 
psra καὶ διαιρούμενα ? σαφῶς παραστύσει" μαρτυρεῖ 
δὲ xol αὐτὸς ταύτῃ τῇ ἐξηγήσει, ἀνὰ μέρος ἑχάστην 
διαφορὰν παραδοὺς προσώπων. καὶ πραγμάτων ἀλλὰ 

45 χαὶ μὴ ἀναμίξ. 

Σ 076 re ov, Μετὰ Tv ὅρον τοῦ πολιτικοῦ ζητή- 
ματος ἀκολούϑως xal περὶ τῆς ὕλης τούτου διαλαμ- 

βάνει. ὡς γὰρ ὕλη γραμματικῆς τοῦ λόγου “μέρη , oua 
τως τῶν ζητημάτων τὰ “πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα" τὸ 

40 δὲ ἀνάγκη πρὸς ἽΜινουχιανὸν ἀποτεινόμενος τέϑεικεν, 
αὐτὸς γὰρ βούλεται, ξητημα γίνεσϑαι ἐλλιπὲς πὴ μὲν 
προσώπου, πῇ δὲ πράγματος" προσώπου μὲν, ὡς τὸ τίς: 

82 δοχεῖ γὰρ ἐλλείπειν, διὰ τὸ ἀορισταίνειν" πράγματος δὲ 
ὡς ἐπὶ τοῦ συνεχῶς κεχρημένου τοῖς ἀνδροφόνων κα- 

28 ϑαρσίοις, xal χρινομένου φόνου" ἐνταυϑοῖ γὰρ ἐξὺ ὑπο- 
γοίας λέγουσι τὸ πρόσωπον κρίνεσθαι, ἄνευ πράγμα- 

τος, οὐχ ἀκριβῶς δὲ οὗτοι" αὐτὸ γὰρ τὸ χεχρῆσϑαι τοῖς 
καϑαρσίοις πρᾶγμά ἐστι τὸ γεγονὸς iy χαιρῷ παρὰ τοῦ 
χρινομένου προσώπου καὶ παρέχον ὑπόνοιαν᾽ προαγόμε- 

30 voy εἰς ἀπόδειξιν ἀφανοῦς τινος" δοχεῖ. μέντοι καὶ αὖ- 
τὸς ὃ τεχνιχὸς ὑποχατιὼν ἑαυτῷ ἐναντιοῦσϑας διὰ τοῦ 

2 Ald, διαιρόμενα. . 
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εύπον δὲ ἄλλως inéym προσώπου" 'ἐλλιπὶρ, γὰρ ἐκ npo 
σώπων οὕτως ἂν γέμοιτο' ζήτημα, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστε τοῦτο» 
οὐ γὰρ ἄνεν προσώπου ἐστὶ 'τὸ ζήτημα, ἀλλ᾽ ἔχεν μὲν 
τὸ πρόσωπον, ἀύῤιστον δὲ xol μὴ ἐπιδεγόμενον ἐξέτα- 
σιν, “διὸ. καὶ. δοχεῖ ἐλλείπειν. ὧν πλείστη δήπου 5 . 
je go edt προσώπων πρὸς πρόσωπα, καὶ πραγμάτων 
πρὺς πράγματα". ' τῶν. γὰρ mavu χρενωγούντων καὶ jj 
διαφορὰ, ὡς χυνὸρ᾽ καὶ. λύκον X οὗ τῶν ἑτερογενῶν" προ- 
σεώπω'" δὲ διαφορὰ, καϑὸ τὰ μέν ἐστι κύρια, τὰ. δὲ 
προσηγορικᾶὰ, t&: δὲ πρὸς τι χαὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν τὰ 10 

μὲν. ἔνδοξα xai. διὰ. τοῦτο ἐξεταζόμενα, τὰ. δὲ ἄδοξα 
καὶ ἀσύστατον «διὰ κοῦσο ποιοῦντα τὸ ζήτημα’ οἱ γοῦν 
χωμάσαντες δέκα xol ἐν τῷ φρύγματε χαταβληϑέντες, C 
ὑσὸ μὲν -πορνοβοσχοῦ τοῦξο παϑόντες, ἀξύστατον ἔχου- 
σὺ τὸ ξήτημα, ὑπὸ “δὲ στρατηγοῦ ἢ φιλοσόφου συνε- 18 
σταμάνον. Τὰ μὲν. γάρ. διὰ τὸ ἔνδοξον ἐξετάζονταε, 
τὸ. δὲν ἀνεξέταστον. διὰ τὸ ἄδοξον". ἔσται. δὲ ἀπὸ Tóm 
ἐνδύξων ἀντέγκλημὰ «τὰ ζήτημαγ “τὸ γὰρ εὐδόχεμον᾽ τοῦ 
προσώπου δύναται ἀντεγκαλεῖν. E27 JDixaitog ig"; οἷς 

ἠσέλχαινον ἀνῃρῆσθαι, οὐκί ἔξε di καὶ 0. πορνοβοσκὸς, 20 
ἀλλὼ καὶ πραγμάτων ἐστὶ διαφόρῶ" ὃ, χὰρ τὸν πεσοι- 
ϑύτα αὐειώμενος ἀντέγχλημαᾳ πομήσει, οὐδὲ ἕτερον. TN 

τιώμενος μετάστασιν , xai πάλιν ὃ ἐπ᾽. ἐξουσίας A ἂν -τοῦ- 
TO πραγμὼ ποιούμενος , ἀντίληψιν, καὶ ὁ, περὶ uA ow 
τὸς ζητῶν πραγματικὴν, καὶ ἁπλῶς ἕκαστόν τι τῶν χρω-» 18 

᾿ μάτων τοῦ πράγματος ἀμειβομένου,. ἑτέραν οἷδε ysvgo: 

μένην τὴν στάσιν" διὸ καὶ πρόσχειται τὸ ὅσα ὅλως δὲ- 
αἱρεῖσϑανι δύναται". ἕκαστον γὰρ τούτων ἀμειβόμενον. 
καὶ συνεστηκὸς ποιδῖ. xol. ἀσύστατον ' καὶ, ἐπειδάν συγ». 

ἐστηχὸς δειχϑῇ, πότε spl διωιρεϑήσεται" καὶ γὰρ av«$g 

τιστρέφει ταῦτα ti yog διαιρεῖταὶβ, ᾽συνίσταται" καὶ LÀ 

συνίσταται, διαιρεῖται. 

^ 

» 

jj 2 - 
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“Μαρκελλίνον. ᾿Αὐαγκαίως κροσέϑηχε τοῦτο" ἐπέ 
δὴ ἐχ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἥ σύστασιᾷ 

roũ πολιτιχοῦ ζητήματοφ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τούτων 
πληροῦνται τὰ προβλήματα" cv? xci ἡ ἀμφισβήτησιρ 

δ συνέχεε τὴν μάχην" ἀνάγκη γὰρ τὸν μὲν πράττειν͵ 
τὸν δὲ ὑπό τινος πράττεσθαι" εἰ δὲ 4 μὴ οὕτως ἔχοι, 
πῶς δυνατὸν εἴη συνίστασθαι ζήτησιν ; οἷον ὃ δεῖνα τόν» 

δὲ τε 'ποιήσας χρίνετιχε" ἢ ὁ δεῖνα τόδε τι κατορϑώσαρ 
4j ὁπωσοῦν εὐεργετήσας «αἰτεῖ δωρεάν" ἢ πάλιν 0 δεῖνα. 

40 τόδε τε συμβουλεύεςε. Τῶν δὲ προσώπων καὶ τῶν rou 
γμάτων διττὴ ἡ ἀνωτέρω * διαφορά" τὰ μὲν γὰρ av^ 
τῶν ἀφορμὴν πρὸς ἀπόδειξιν δίδωσι, τὰ δὲ συστάσεως 
ἕνεχα παραλαμβάνεται" διαιρεῖται δὲ τὰ πρόσωπα καὶ 
τὰ πράγματα τὰ ἐξέτασιν ' ἐσοεδεγόμενα καὶ ὅσα οὐκ 

15 ἐπιδέχεται" ὕλη ydo τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος τὰ πρό- 
σώπα xal τὰ πράγματα, ὥσπερ τὴς γραμματιχῆς τὰ 
μέρη τοῦ λόγον. δδν πλείστη δήπου διαφορά, 
Τινὲς εἰρήκασι διαφοράν. τὴν ὑπὸ τῶν προσώπων εἰς τὰ 
πράγματα, ἔστε δὲ οὐχ οὕτως, ὧν γὰρ κοινωνία πρόσε 

80 ἐστιν ἀλλήλοις , τούτων χαὶ διαφορὰν εὑρίσχομεν , ola 

δὲ ovy ὑπάρχει xowwwia, τούτων οὐδὲ διαιρορβὰν slves 
λέγειν xaÀóv* olov οὖκ ἔστι λίϑου κοινωνία πρὸς ἄνα 
ϑρωπον, οὐκοῦν οὐδὲ διαφορά" ἔστι δ᾽ ἀνθρώπου xor 

νωνία πρὸς ἕτερα ζῶα, οὐχοῦν καὶ διαφορά" διαφορὰ 
18 οὖν ᾿λέγει πραγμάτων πρὸς πράγματα, καὶ προσώπων 

πρὸς πρόσωπα" εἰ γὰρ πρόσωπον ἕν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 

πρὸς τοὺς χρόνους ἔχει διαφορὰν , ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Μιλ- 
τιάδου" ἄλλος γὰρ εὐδοκιμῶν ὥσπερ᾽ ἐν τοῖς llegouxoig 

33 λαμπρότητα μεγίστην ἔχων καὶ δύναμιν ἐξετάσεως καὶ 
80 ποιότητος μέγεϑος καὶ xplcw προσώπου, ἄλλος δὲ ὃν 
τῷ δεσμωτηρίῳ ἐξ ἐλέου 7 τὴν σωτηρίαν ϑηρώμενος, 

5.Α1ἃ. ὦν. Ald. δὲ οπι, 5 ΑἸὰ, ἄνω τέστω; 8 Ald. Par. οὕτει' 
bcripsi οὐδέ, Infra 1. 39, καὶ ex Par. recepi, 7 Ald. ἐλαίου. 
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Spr ye προαύπον sQég ἕτερα foécene πζαη ὑπάρν 
χει ἀαφορά. ἣν «ταῖς ἐπεγνοῦσιν". τ ἐκ γὰρ τῆς 
τῶν πρρσώπων xoi πραγμάτων διαφορᾶς ? τὴν διαίρετ 

σιν φαιρῶρ. διαχρίνομαν * ἐκ δὲ τῆς διαιρέσεως τὴν στών 
' *Hy* οἷος μελετῶν λέγεια χρινόμενος φόνου" οὐκ por 
γευσα" καὶ γνωρίζεις ὅτε στοχασμός ἐσειν" ἢ πάλιν λέν 
γαρ ἄξιον τὸμ παϑόνετα ἀμύνασθαι, xal παιεῖς ἀντέγοι 
ϑιδχμα τὴν Grey. Kol ὅλως. εἰ ̓ διαερεξαϑιαε 
δάναται. Τὰ γὰῤ πριμόριαθον.. πρᾶγμα 5 πρόσωον 
ἔχει 3) ἐξέτασι»" κρινόμενον δὲ 2έγω, τὼ “ἔχον 7? τινὰ 10 

ποιότητα, χρίνεξαι- δὰ τῶν πραγμάτων τὰ μὴ “ὡμολὰν 
“γημένα καὶ ἔγαντα ἀντίῤῥησικ , τὰ δὲ ὡμολογημένα xol 
μὴ ἔχουτα ἀνείῤῥησιν. eV: apiverap* olov. égugadn. 726 
&poyeMe». τινά" τὺ. πρᾶχμα QVX ἄχει φοιῤτησα; οὔξα Αρός 
σωπον, ὁμολογεῖται. γὰρ. ὃ gpóog" νοὶ οὐκ ἔχει χρέα, Sb 
οὐδὲ ἐξέτασιν», ἀλλὰ sonnig γίνεται τόπος e πάλιν ἐάν 

t 3 * *^14 ats , un LI 1 

'' 8 Par. àd wmárg. Ἀπὸ γὰρ ἑοῦ γνῶναι ; ὅτι ἣ τοῦ σωκρά. 

τὸυς ποιάτης ἔχδοξός ἐστιν, εὐθὺς εἰ ἐρωτηϑείη, ποίας εἴη στα. 

σεως τὸ ζήτημα καὶ τὸ τοιοῦτον οἷον δέκα νέους κωμάζοντας 4 

Σωκράτης ὄρυγμα ποιῆσας ὑπεδέδατο, καὶ κρίνεται qóvov , ' snos E 

με ἂν ἀντεγκληματικῶς. φήσω γὰρ ἄξιοι ἦσαν 09 πάϑους" εἰ δὲ" 

πορνοβοακὸν ὑποθώμαϑα τὸν. ὑποδέδάμεγον εἰς ὄρυγμα, σὺ συν- 

ἐστηκε᾽ τὸ γὰρ. πρόσωπον ἄδοξον ὃν ἀμφισβήτησιν qvi ἔχει" πά- 
An. ἐπὶ τῶν πραγμάτων 4 ἐὰν εἴπω, ἱέρεια μοῦσα τύρωνον ἀνεῖλε, 
καὶ κρίνετσε φόνου, , μετάληψίς ἐστιν ἢ στάσις" ἐὰν, δὲ προβάλᾳ.-. 

pot, ἱέρεια μυοῦσα τύραννον. iniri xal vetta, ἀσεβείας, ὃ ὄρος, ᾿ 

s ἀαέβεια τὸν τύραννον ἀνελεῖν, ἰδοὺ καὶ 3 ἢ «τοῦ πράγματος εἰσ- 

qoot γνῶσίν μοι τῶν στάσεων δέδωκεν" πάλιν. ἐὰν. ὑπόϑωμαι τὸν 
ἀνελόντα; τὸν ἵππα» τὸν ἐκφέρῳτα͵ συστρατιώτην ἐπὶ τοὺς molui. - 

ους, δημοσίων κρινόμενον, ἐκ τῆς διαφορᾶς τοῦ πράγματος vnl 

τοῦ εἰδέναι, τί μὲν δημόσμον , τὶ δὲ ἰδιωτικὸν, ἔχνων, 0x0 ágvova- 

τον, xul ἐπὸ τῶν ἄλλ᾽ν οὕτῳς. 9. Ald, διαφοράγ, 10 Ald. 
ls. 

* 
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rii ἐκὶ τῇ ἑανσοῦ πολλάκις δή τα παταλαβὲν γυναεὼ 

ἀσιοχτείϑη)»" εχἀτᾶ τὸν παρὰ δημοσϑένει κείμενον νόμον 
οὐ xgivtqd,^ ἐπειδὴ eor ἐπὶ τούτοις ἀνελεῖν, ἐπὶ δὲ 

τῶν προσώπων πὸ ἐναγτίον ἐξέτασιν ἔχει, καὶ ἐσχὺν xu. 

δ χρίσιν, ὥσα ὡμολόγηται" ἘΣ gg ydo μὴ “μολογημάνα 

οὔ sxgivercs, ὥσπερ τὺ Tig. 

-: * lla» «δὲ ζήτημα, ὡμολογημένον ἔρον "τὸ πρᾶγμα 
yaris μὴ qur. τὸ πρύσωπον ᾿ὠμφλογηένον, voiomuv 
διὼ τέ δὲ τὰ πράβωπα τῶν vpayuarey προέταξε *? xai 

40 τοειτῶν πραγμάτων πολυυλοτέρων ὕγτων. xc λέγομεν" 
ὅτε οὐκ ἐβουλήϑη τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου δεύτερον 
ἱτοιῆσαο". πρῶτος γὰρ ὃ δράσας ὑφέστηχεν" εἶτα τὸ πρα- 
goi πράγμα," j ὅτε πρόσωπα ᾿τὐρίσχομεν ἄνευ πρά- 

γμάτων συνεστηκὸς ποιοῦντα τὸ ζήτημα" οἷον. ὡς «ἐπὶ 
1b τούτον τοῦ παραδείγματος, ἐτελεύτησέ τίς ἐπὶ σημείοις 

φαρμάχων" καὶ, ἀντεγχαλρῦσεν aou; αἰχμάλωτος καὶ 
μητρυιά" ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα οὐδὲν ἔχομεν. -πεπραγμέ- 
γρν παρ᾽ αὑτῶν, ἀλλὰ τὰ πρόσωπα ἐστε τὰ ποιοῦντα 
τὰ Ones  “. 

20 Τῶν» οὖν προσώπων» τὰ μέν ἐστιν» oux καὶ δύναται τ ἐξετάζεσθαι; 
«τὰ δὲ οὔ" τόπον δὲ ἄλλως ἐπέχει προσώπων, 

᾿ Συριανοῦ. Ka" ὅλου πρόσωπα καλεῖ ἐξεταξύ- 
“μενα ἃ τὰ ἔχοντα τινα ποιότητα" Ene ἡ περὶ τὸ πρόρ- 
"mov ὕλη γνωρίζεται" οἷον Περικλῆς, ᾿Αλκιβιάδης, πέ- , 

25 vns, 3 πλούσιος, δήτωρ, ὀτρατηγός ". τὰ δὲ ἀνεξέταστα ᾿ 
ποιότητα μὲν οὐδὲ μίαν ἔχει, ̂ v ἧς ἄν τίς εὐπορίαν 
τινὰ ἐν ti ὑποθέσει σχοίη, ,ὥσπερ᾽ τὰ ἀόριστα, εἰκόνα 

"44 AM, ὦμολό peas, " 1 Ad, προρύταξε, ás M πο- 
λὺ ὑλοτέρων. " 

1 Ven, δύνασϑαις 2 γι ̓ πιεταζόμενα᾽ καλεῖ τὰ ᾿χοντὶς 
ποιότητά τινὰ, — $ Ven, πλούσιος; 'πῶὥης, στρατηγὸς, ῥήτωρ, A 
Ven. οὐδεμίαν ἔχει προσκειμένην. ᾿ 
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δὲ. ψιόψηκ: ̓προρβμείαψ᾽ i iaz S "ὅταν oux: ἐν ὠπχροϑέσει. πῶ» 
ραληρϑῇ * ̓ἀνεξέστατον. Ἢ ψηϑολιμὸν. ἡ τέχνη. παραδίδωσει' 

Ü'pogue ὧὠρφ' χαὴ T3 ποῦ πράγματος. ̓ἀχολουϑεῖν ποιό- 

Tee, xaxeid ey περιτιϑέναν τῷ: 'προσώπῳ τὸν χαραχτῆρα" 

ὁποῖζον᾽ γάρ. ἂν ἢ τὸ πρᾶγμα, χοηστὸν ἢ φαῦλον,, τοιοῦ- 5 
TOV καὶ τὰ πράσωπον,. ὡς χαὶ “Σωκράτης foc* οἷος ὃ 

βίος, τοιοῦτος κὰδ Q AOyog, καὶ. οἷος o ὁ λύγος," τοιαῦται 

vd cl ποὐμει T va 
M D 

Su. πάτρου. Πρώτη. διαίρεσις ὁ αὕτὴ ) τῶν y προσώς 
πων εἰς ἐξεταξόμενα καὶ ἀνεξέταστα" ἐξετάξεσϑαι οὐχ 10 

ὡς ἔνιοι τὰ ἀμφιβάλλεαδϑαι λέγει". on ὰρ ἂμ φιβαλλο- 
᾿ μὲν, εὐ Αἰσχίνης: ἐν. τῶ" παραρεσβείας ? Bar ὁ xpu- 

γόμεγος οὐδὲ εἰ Aràm ἔν τρὰ πρὸς denrivm, 9. Τί. T 

βαρχος ἐν τῷ κατὰ. Ζημάρχου t ἀλλὰ. σὰ ἐξεεάξεσϑαι, ὡς 
καὶ διὰ τῶν ὑπομένων γένεται. φανερόν, τὸ ὕλην, ad 15 

ἀφορμὴν παρέχειν τῷ λόγῳ σημαίνει: τουτέστιν ὅτι 

πρὸς ἀπάδειξιν τοῦ κρινομένου 8. σονφελεῖ: τὸ δὲ ὅλλως 
ri τοῦ eei ̓ξζήτησαν δὲ, δι τί τὰ yy. ἐδεταζό- 

μεκα- τόπηῳ δὲ ἔχαντὰ προσώπον ὅλως ἐν ξητήματι TÜT- ' 

τεξανὶ καὶ. φωμέν". οιὐσεαιδῇ, ιοὐκυῆν͵ δοχεῖν αὐτὸ πεπρᾶν 20 
χϑαι μὴ ὄντος TOU: δόκοῦντος. ποιοεηχέναι y τοῦτο δὲ δὲ 

καὶ μὴ ὕλην nid see: TOY λόγον, ἀλλ, óvy ene 

.8 Yep. cing (8 Ven παραληρϑῇ m ἀνοβεαστρε, ἢ ἰσεί-: 
φν, Qr χαϑοῖ, “ἢ τέχνη παραβῥίδωσιν ἡμῖν fl. ὡς χρὴ ἀκόλουθον 

τ 10U "eae 7I. ἐπερίτιϑέναι τοῖς ἀορίστοις προσώποις χαρακτῆρα, 

εἰ μὲν γὰρ χρηστὸν εἴη τὸ πεπραγμένον, , πρόδηλον ,. ᾿ὡς τοιοῦτος ὃ | 

πράξας" πρᾶγμα fe ἀξ βέλτιστον προαιρέσεως. ἔχεται δεξιᾶς, εἶ 

δὲ φάϊλον εἴη τὸ γεγονὸς, ἀνοσίαν εἶναι καὶ τοῦ “πεπραχότος ἐροῦμεν 
τὴν φύσιν" ὀρϑότανα γὰρ καὶ Σωκράτης (Ald, et Par, Σόλων») ἡμῖν τὸ 

φιλοσοφίας κεφάλαιον πρὸς ταὐτὸ βλέπων τὸ τοιόνδε συνεχῶς ἐβόα" 

οἷος 6 βίος , τοιοῦτος δ᾽ λόγος" οἷος ὅ λόγος) τοιαῦται αἱ πράξεις. 

2 Ald; áp gie. ̂  — 8 Ald. λόγον. Par. κρινομένου. 
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πρὸρ τὸ Sex γεγενῆσθαι» εἰνότωο οὖν ἐν τάξω προσεῖ- 
ϑὲ που λαμβάνεται. Τὸ γὰρ παρίστωτό τιρ ἐπ᾿ ἐρημίαρ 

vro paye? σώματι, ἀπόδῳξιν μὲν οὐδ᾽ 14 Qvsme« ἔγχες 
δ τοῦ γεγενῆσθαι τὸν φόνον, ὥσπερ εἰ δημοσϑένης παρε 
ἐστώτο! xol γὰρ ἐπὶ rovrov δυγατὸν λέγειν, ὧρ εἶκδρ 
αὐτὸν τοῦτο πεπρρηχέναι, ϑοῤῥοῦντα τῇ ῥητορικῇ καὶ 
τῇ ὁννάμει ταῦ λέγειν, xal ὡς Νικόδημον ἀνελόντα. πρὸς 
τερον, xal ὡς ᾿Δρίσταρχον πεπειχότα δ5 τῶν ὁμοίων 

40 ἐπιϑυμητὴν γεγέαϑαε" καὶ πάλιν ὅτε ἀδύνατον τοῦτο *3 
ϑιαπράξασϑοι Δημοσθένη τὸν τοὺς αἰχμαλώτους λυσά- 

pevov, ἐὸν Tes πόλοως χηδόμενον, τὰν δημαγωγίας 
ἐρῶντω , τὸν σώφρονος βίου 3} φροντίζοντα" ἔνταῦϑαι 
γὰρ τὸ ἐξεταζόμενον ὕλην παρέσχε πολλὴν τοῖς βυυλαμἕς 

4 δ΄ yorg. »ατηγδρεῖν xol αυνηγορεῖν" τὸ μέντοι ἀδριστον 

ὕλην μὲν οὐ χορηγεῖ, τοῦ δὲ φυατῆνας τὰ πρᾶγμα 

᾿ ἀφορμὴ καὶ γένεσίς ἐστιψι 

Μοαρκολλίνου. ᾿ξοναξόμενα λέγει, τὰ ἔχοντα 
“ποιότητα καὶ χοβηγίαν νοημάτωμ καὶ ἐπιχειρημάτων 

80 τῷ λέγοντι" τὰ δέ τίς ἀόριστον Ov ναημότων εὐπορίαν 
οὖχ ἔχει" οὔτε γὰρ γένος οὔτε ἀγωγὴ, οὔτε παίδευσις" 
du τοῦτο αὐδὲ μέα χορηγία ἀπὸ τοῦ προσώπου mpoc. - 
γένοται" icrío» δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου πράγματος 
δυνάμεϑα πολλάχις ἐπινοῆσαϊ τινα τῷ προσώπῳ βοήϑειε 

$350» xol ἀφορμήν" ἔχεις παρὰ τῷ δημοσϑένει τὸ πα» 
ράδειγμα" ἤχουον δ᾽ ἔγωγέ τινος οὐδαμῶς οἵου T6 ψεύω 
σασϑαι, ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγοῤὰρ ra. 
δώσοιεν αὐτῷ χαρποῦσϑαι" ἐπειδὴ γὰρ ἄδηλος qw ἡ 
ποιότης τοῦ εἰρηκότος, εἴτε ψευδὲς, εἴτε ἀληϑὲρ, τῇ 

80 γνώμῃ συνέστησε τὴν τρῦ προσώπου μαρτυρίαν ** si. 

9 Ald, δοκεῖ γεγεγεῖσθαι, 40 Ald, οὔ δεινά.ψ 44 Ald, 
πεποιδικότα. 42 Ald, τοῦτον, 45 Ald, σώφρονα βίην, 44 
Ald, τῇ τοῦ mg. μαρτυρίᾳ, | 
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σῶν" 1 ydo κοινὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων δέοι διοιν 
xay, οὐ Φίλιππον λαββάνμιν. Τόπαν δὲ ἄλλωφ᾽ 

ἐπέχει προσώπᾳὺ" τὰ γάρ τίς μάταιον ἔχει τύπον 

προσώπου" κεῖται μὲγ γὰρ διὰ τὴν χρείαν" ἐπειδὴ πᾷν- 
τως δεῖ τὰ πρόβλημα πρόσωπον ἔχειν , ἀργὸν δέ ἔστι ὃ 

πρὸς ἐξέτασιν" ἐπειδὴ yàg ix τῶν ἐγχωμιαστικῶν Eye 
φὴν ποιότητα τὰ πρόσωπα , αἷον γένους, ἀγωγῆς, ἐπι 
τηδευμάτων , ἐξ ὧν γινώσχομεν, ὁποῖος ἔχαστὸς ἐστιν, 
ἀφ᾽ ὧν γέγανεν ἢ ἐτράφη, ἢ ἐπετήδευσεν 1 ἔπραξεν, 
τὸ δὲ vic πάντων ἀπεστέρηται τούτων, διὰ Τοῦτό φα- 10 

| μέν, ἐξέτασιν οὐκ ἔχειν τὸ τοιοῦτον" οὗ μὴν αὐτὴ uó- 
yoy ἐξέπεσε τῆς ἐξετάσεως, ἀλλὰ “αὶ τὰ ἐξισάζοντᾳ διό- 

λου τῶν προβλημάτων "᾽ οἷον δύο νέοι πλούσιοι εἶδον 
ἀλλήλους ἀπὸ τῶγ ἀλλήλων οἰκιῶν ἐξιόντας xol' κρίνου- 

σιν ἀλλήλους μοιχείας" δι". ὅλου δ᾽ εἶπον, ἐπειδὴ ̓  μιχρὰ 4 
τις εἰ γένοιτο διαφορὰ, , σύστἀσὶν λαμβάνει, πάντων δὲ | 
ὄντων ἴσων ἡ ἐξέτααις ἐπιλέλοιπεν *.0 γὰρ. ἂν ὁ ἕτε- 
ρος ἐπενέγχοι τῶν προσώπων, ταύτῳ καὶ αἰετὸς ἑάλῳχξ, 

᾿καὶ λανϑάνει, μάλλον ἑαυτοῦ χατηγορῶν , οἷς μηδὲν Exe 
λέγειν κατὰ τοῦ ἑτέραν, ἃ μὴ καὶ αὐτὸς φαίνεται πράξαο. 20 

Τῶν δ᾽ αὖ ἐδεταξομέγων ἰσχυρρτάτην μὲν ἔχει δύναμιν᾽ τὰ dpi 

epha, , καὶ σύρια" οἷον ὃ Περικλῆς r δ Δημοσθένης "αὶ τὰ τοιαῦτα. 

Συρδιανοῦ, "Enra ἃ μὲν, τὸρ ὅλαρ τῶν προσωὼ- 
sv διωφορὰς παραδίδωσι" τὴν δὲ πρωτίστην. τοῖς ὡρυτ 
“σμένοις ὁποδίδωσι xal κυρίοις τάξιν, διὰ δύο αἰτίας" 25 
ὅνι δὲ πῶσα ἡ περὶ αὐτῶν ὕλη πρόδηλος * ix τῆς lovo- 

-. 

4 Ven, οἷον ὃ Περικλῆς ὃ 4. κι τ. τοιαῦτα non habet. — 3 

Ven. ἑπτὰ μὲν τὰς ὅλας διαφορὰς ἡμῖν παραδίδωσι τῶν προσώ- 

των, τὴν δὲ πρῳωτίστην ἀποδ. τάξιν τι Óg. καὶ τοῖς κυρίοις διὰ 

δύο ταύτας αἷτίας. 8 Ven, πρόδηλός ἑατιν ἐκ τῆς ἵστορξας, 

γένος, ἀγωγὴ, ῥπιτηδεύματω, πράϑεις. ᾿Καὶ διότι τὰ κύρια, ὡς καὶ 

αὐτὸς ὑποκατιὼν ἐπισημαίνεται; πολλοὺς ἐπιϑέχοννανι μὲν τρόπον 
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οἷας, olov γένος, ἀγωγὴ ; καὶ τὰ ἑξῆς , καὶ ὃ ὅτι xe), παλ- 

λοὺς ἐπιδέχεται τρόπους" ὃ γὰρ Περικλῆς δ, τύχοι, πα- 

ραληφϑεὶς , * ὡρισμένον τέ ἐστι πρόσωπον, καὶ πρός τε 

πατὴρ γὰρ xai δεσπότης , xol ἠϑιχὸν ̓ φιλόκολις ' 3 γὰρ 

δ καὶ ῥήτωρ" Ó γοῦν Θουκυδίδης παραλαβὼν αὐτὸν εὑ- 

ϑὺς 9 ἐκ τῆς τοῦ προσώπου. ποιότητος, ᾿τὸ ἀξιόπιστον 

. αὐτῷ περιτίϑησι λέγων, καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ 0Q- 

S γίξεσϑε, t ὃς οὐδενὸς ἥττων 7 εἰμὲ, γνῶναί τε τὰ δέοντα 

καὶ ἑρμηνεῦσαι 3 ταῦτα, φιλόπολέρ᾽ τε καὶ χρημάτων 

40 χρείσσων. εἰ μὲν οὖν ἔνδοξα εἴη, τὰ κύρια πρόσωπα , 

συστατιχῶς χρησόμεϑα τῇ περὶ αὑτῶν ὕλῃ" εἰ δὲ ἄδο- 

$e, 9? οἷον Φιλοχράτης ἢ Φρύνων ἢ. ̓Δριστογείτων » ἐκ 

τῶν ἐναντίων *? διαβαλοῦμεν ἐπιχειρημάτων" 

Zo πάτρ 0 υς ̓Καλῶςρ. τῷ ὡρισμένα. πράσκειται τὸ 

15 «Ui ̂  τοῦτο γάρ φησιν, ὅτι τοῖς, κυρίοις, δεῖ πρασχεῖα 

τῇ τῶν προσώπων». τάξει * 0 γὰρ Περικλῆς, si τὖχοι, παραληφϑὲς 

x. τ΄ À. 4 Ald. παραφϑείς. b Ven, Kol φιλόπολις γὰρ, 

xal προσηγορικὸν, στρατηγὸς γὰῤ καὶ ῥήτωρ; ὃ γοῦν O κυδίδης. 

6 εὐθὺς Ven, om, 7 Ven. ἡσάων οἵομαι εἶναις '" sg Áld.. "ἐρ-- 

μηνεῦσε, 9 Ven, ἄδοξοι. o Ven. δῆλον ὅτε διᾳβαλ... Par. 

ad marg. ἁὨρισμένα καλεῖται. ὧν ἥ ποιότης ἐν ταῖς ἱστορίαις ὥρες 

σται, καὶ δηλά ἐστιν αὐτοῖς τὰ πεπραγμένα, καὶ παρὰ ταῦτα oUx 

ἔσειν ἕτεράν τι εἰπεῖν, οἷον περὶ" Δημοσϑένονξ οὐκ ἂν εὔποιμεν, ὡς 

ἀνδρεῖος ἢ ἢν, τῶν ἱστοριῶν. 'δεικνσουσῶν, ὡς ἐν ταῖς μάχαις. ἐλειπῦ.-. 

. τάκτεε, καὶ περὶ Περικλέους οὐδεὶς ἂν εἴποι,. .&g fj» ταπερὰς, τοῦ 

φρονήματος αἰταῦ. δεικνυμένρυ. ἐκ τῆς ἴστρᾳίας,. τὰ δὲ κύρια δύο 
ἀφορμὰς ἔχει λόγων, μίαν. μὲν τὴκ ἀπὸ τοῦ. πρώχματος,. ἐφ᾽. qo 

«οίνεται μοιχεία, τυχὰν ἢ προδοσίας, ἑτέραν. δὲ prp. Hor, τῆς. Ἰστορί-- 
ac* λέγογτες γὰρ τιῃχὰν κατὰ Δημοσθένους, ὡς προδάγτης, ἀμφατέ- 
φρωϑὲν ἐπιχῳρήσομεν, τοῦ τε ἀπὸ τοῦ παρήγτος πρώχματος, ὅτι 
εἰκόνα αὑτοῦ. ἔστησε Φίλιππος ἢ τι τοιοῦγον, τοῦ, τε. ἀαὺ τῆς ἵστο- 

ρίας, ὅτε χρημάτων. ἵγεκα πᾶν ποιεῖ". ἀπέδοτο Μειδίᾳ τὸν ἀγῶνα 

φριάκογτα μνῶν, ὃ Μειδίας ἄρας --α reliqua desunt, 

Ν 
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ca 1*. zn) iyw Gnd τῆς ἱσνόρίας διάγνωσιν. εἰ γὰρ 85 
μὴ τοῦτο οὐδέ τινα. ὅλην «ἀρέξει" τὴ χύριον ἄγνωστον 
ὃν, εἰ. μήπου κατὰ "τὸν παῤευϑὺς καἰρὸν ὁ περὶ" αὖ- 
τοῦ γίγνοιτο λόγος ἐν eidoqe* πλὴν καὶ οὕτωρ ἱστορίας 

wosia τῶν ἤδη "^ πεπραγμένων αὐτῷ" & καὶ ἀμεταχίνητα δ 

δεῖ φυλάττειν, ἵνα "τυχὸν δὲ μὴ “Σωχράτην ῥήτορα εἰσ- 
αγάγωμεν, ἢ Δημοσθένην φελόσοφαν ἢ φιλύπολιν Φρύ- 
90V « ἹΠερικλῆν δὲ καὶ Δημοσθένην εἰς ὑπόδειγμα παρ- 

dAefw, ὡς ἐπαμφατερίξαντα. πρός ve ἔπαινσα καὶ ψό- 
γον, καὶ «περὶ wi». Δημασϑένους ᾿μιχρὸν ἔμπροσϑεν εἴ- 40 
θῆται. “Περικλὴν δὲ δυνατὸν. aol ἐπαινεῖν ἀπό τε τῆς 
μεγαλοφυΐας xalore φιλόπολις" xai “πάλιν ψέξαι ὡς τὰ 
σπέρματα τοῦ Πελοποννησιακοῦ παρεχόμενον᾽ πολέμου" 
τὰ κύρια δὲ προύταξε 3^ τῷν' ἄλλων ὡς πολυὐλότερα" 5 
καὶ. ὅτι τὸ *5 ἀπ᾿ αὐτοῦ πολλάχις. τοῦ πράγματος ὕλην ib 
χορηγεῖ ὡς, ἐπὶ ᾿4λεξάνδροᾳ καὶ" νἹημοσδέγους" " οἷον 
ἔγραψὲν ᾿4λέξανδρρο μετὰ. TY» »ἱαρείδῃ" CXV , ὡς. εὕραιδν 
ἐν τὸῖς λογισμοῖς : Δαρείαυ πεντήκοντα τάλαντα εἰληφότα 

Δημοσθένην, καὶ xgivetov παρ’. “᾿ϑηναίοις προδοσίας 

᾿Δημοσϑένης" τοῦτα ydo καὶ ἀπὰ τῆς ἱστόρύχᾳ καὶ ἀπ᾽ 20 
αὑτοῦ πράγματος ὕλην χορηγεῖ" ἐχϑρὸς γὰρ ᾿Αλέξανδρορ, 
οἷα. πρότερον. καὶ Φίλιππος: πἩϑηναίοιξ' καὶ διὰ τάντα 

᾿Τημοσϑένηρ δυο αὶ πα 

ἹΜαρκελλίναν,: V dveráru Toy. προαπων δια- 
φοραὶ. δύο". ὧν ἢ μὲν ἔχεὶ πριόξητα, ἡ δὲ οὐχ ἔχει". xal25 

ἢ “μὲν. οὐκ ἔχρυσα χεχώρισται — ἑαυτὴν, n δὲ ἔχουσα 

διαιρεῖται eig ἰδίαν καὶ xopy*. , καὶ f μὲν. ἰδία ποιεῖ τὰ 

T * Ald, gonitoun, 12 ua, ὦ Fu 45 ἵνα τυχὴν — 
— φιλόσοφον Ald, om. recepi ex Par. 44 Ald. προςέταξε, | 
45 Ald. πολυχϑτερα. ^ ' 18 Ald. τό," Par. καί. ^ 47 AM. 04- 

v9ivÓ' sequente lacuna, quae est etiam in Par., cui debeo 

lectionem , 4ημοσϑένης.  Supplé: aprum προδοσίας.᾿ 
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sip" χαλεῖ δὲ αὑτὴν ἐδίαν' ὕδιὰρ γὰρ ἐχάσεοὺῦ olov 
ὁ βίος." ἕτερος γὰρ Περικλέους βίος, ἄλλος Θεμιστοκχλέε 
qu, ἄλλορ Μιλτιάδου" ἡ δὲ κοινὴ τὰ πλείανα, ἃ χαὶ 

καλοῦσε προσηγοριχα" κοιμὴ δὲ πολλῶν εἴρρται, ἐπειδὴ 

δι ταὐτὰ ἁρμόζει ἐνθυμήματα ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων 
προσώπωγ’ ὁ περὶ πατρὸς λύγός περὲ πάντων, à «ρὲ 
δεσπότου ὁμοίως χαὶ δούλον" οὐ γὰρ μόνα» 5» πρόσω: 
soy &ya χαϑάπερ ἡ Mic ποιάτηρ τὸ χύριον ποιεῖ γὰρ 
τὰ πρός τι, τὰ διαβεβλημένα, τὰ ηϑικὰ, τὰ xard συμ- 

40 πλοχὴν προσώπου καὶ πράγματος, τὰ ἁπλᾶ προσηγορι- 
κά" ταῦτα πάντα, ὅσα 7) κοινὴ ποιότης ποιοῖ πρόσωπα, 

διαφέρει ἀλλήλωμ' τὰ mpg τὲ τῶν διαβεβλημένων." τὰ 
διαβεβλημένα τῶν ηϑικῶν καὶ ἑξῆς δεούσῃ δὲ τάξοι 
προήγαγε τὰ πρόσωπα" ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν πλεῖ» 

45 στὴν χορηγίαν. τῷ λέγαντε παρέχειμ δυναμένων, διέξεισε 
μέχοι τῶν τελευταίων. ᾿Ισχυροτάτην μὲν ἔχει, ΤΆ φησὶ, 

δύναμεν τὰ ὡρισμένα καὶ κύρια" ἰσχυρὰ δὲ καλεῖ οὐχ 
ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ πλείονα τὴν εὐπορίαν παρεχόμενα δὴν 
λον δὲ, ὡς τὰ κύρια βασελεύες τῶν πάντων ἐν εὐπορία," 

99 πᾶσαν γὰρ σχεδὸν ἐν αὐταῖς ποιῤτητὰ περιδίληςρεν. καὶ 
ὕλην! λόγω δὲ ὕλην τὴν περὶ τὰ γένη χαὶ πράξεις καὶ 
περὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐξέτασιν" ὡρισμένα δέ ἐότιν, ὧν 
ἢ ποιότης ἐν ταῖς ἱστορίαις καὶ ἐν τοῖς πορήμασεν eu- 
ρίσκεταις Καὶ παρειλήφαμεν αὐτῶν γένος, ἀγωγὴν, πα- 

95 τρίδα, ἐπιτηδεύματα, πράξεις χαὶ πλείστην εὐπορίαν ἐν- 

ϑυμημάτων ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐκεῖϑεν λαμβάνομεν" εἶς- 
χότως OUY προτάττοιτο I9 γῶν ὅλων, ὅτι τὰ | πλῆϑος ὲν- 

᾿ ϑυμημάτων δίδωσιν ἀπὸ τῶν εἰρημένων τοῖς ποιήμασιν 
ἢ ἱστορίαις, ἐξ ὧν τοῦ λόγου τὰ σπέρματα, καὶ ὅτε 

80 πολλῶν προσώπων ἐπέχει τάξιν τὸ χύριον" εἰ γὰρ λά- 

Gou⸗er Δημοσϑένην ἐν nofira, ἴσμεν καὶ πολιζευά- 

᾿ 48 Par, ἔχειν. 49 Ald. προςτι 
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μένον Ovta, καὶ πατέρα, πολλάκις δὲ καὶ “παιδιυτὴν. 
τυχὸν δὲ καὶ σερατιώτην, καὶ πολλὰ ἕτερα" ἃ xol nay» 
vc ἐν τοῖς ξητήμασι xal xc ὃν ἐριπίπτοντα᾽ κρίσιν. 
ἐπιδέχεται" εἰ τοίνυν “οι σεια δὸν Περικλέα συμβου: - 
λεύοντα Πλοποννησίοις ἐπιέναι, ἢ γραφόμενόν τινα L $ 
ἀπολογούμενον, πλείστην ἐργασίαν σοι πίστεων ἡ ποιόα 
«ης τοῦ προσώπου παρέχεται" ἀφ᾽ ων ἔἴρηται γὰρ τῷ 
Θουχυδίδῃ πρὶ αὐτοῦ, ὥσπερ poe ἀπὸ ϑησαυροῦ λέγειν. 
ὅξομεν ἱκανὰ, πολλῆς οὔσης τῆς μαρτυρίας * καὶ πάλι 
δὲ τὸν Θεμιστοκλέα ὑποδώμεθα, κανταῦϑα πολὺς ἡμῖν 19 
ὁ Θουκυδίδης μαρτυρῶν, ὃς περὶ ἐκείνου φησίν" ἣν γὰρ 88 
δὴ ὁ Θεμεστοκλῆς. βεβαιότατα. δὴ φύσεως ἰσχὺν Pu 
σας. Ἰστέον δὲ ὡς οὗ μόνον ἐπὶ τῶν. ἐνδύξων. xal aya 
uy ἀνδρῶν τὰ ὡρισμένα πλείονα τὴν ἰσγὺν ἔχει κὰὲ 
τὴν εὐπορίων, ἀλλὰ καὶ imi zov, ἀδόξων xoi τὴν dvav. 15 
τίαν ἐχόντων πρϑαίρεσιν᾽ «εἰ γοῦν πατηγοροίης. Φιλο-.. 
κράτους ἢ Φρύνωνος ἢ τινὸς ἄλλου τῶν ἐν ταῖς ἱστο- 
θέαις κεκωμῳδημένων , πολλὼν ἀφορμῶν εἰς- κατηγορίαν 
εὐπορίαν εὑρήσεις: 

Ν 

“Δευτέραν δὲ τὰ πρὸς udi οἵον t παϊὴῤ, υἱὸς; δοῦλος, δισπότης. 20 

Xv φεανοῦ. χαῦτα εἰ καὶ προσηγορικά ἐστι καὶ 
ταύτῃ. ^ τὴν τῶν κυρίων ὑποβέβηχε δύναμιν, ἀλλ᾽ οὖν 
διὰ τῆς πρὸς ἄλλο σχέσεως, διπλὴν ποιοτήξων. y0Qn» 
γίαν * παρέχοι τῷ λόγῳ" ὃ γὰρ πατὴρ ἐν προβλήματρῃ 
παραληφϑείς, 4 i ἢ φιλότεκνός ἐστιν καὶ σύστασιν 5 κᾶν 35 

(4 loy. πατὴρ, ὃ . δ. δισπότηςγ Ven, om, 3 καὸ ταύτῃ 
ὑποβέβηκε τὴν v. x. δύν. Ven ὃ Ven διπλῆν τινα ποιοτήτων 

εὐπορίαν χυορὴγεῖ, . ἃ Ald. παραφθείᾳ, b Ven. σύστᾳσιΨ 

ἑκανὴν ἐκ τούτων λήψεται, ἢ σκαιὸς περὶ παῖδας ὧν παρέξει xo» 

ξαδρομῆς ἀφθονίαν τοῖς ᾿αἰτιᾶσϑαι βουλομένοις, ὅπερ καὶ Αἰσχίνης 

κατὰ Δημοσθένους ἔφη, σκληρότητα κατηγορῶν ἤθουρ. ἐν τοῖς κατὰ 



95v ix τούτου παρέξει, ἢ; καὶ ὡς μισόπαις Oy», xata- 
δρομῆς ἀφϑονίαν τοῖς αἰτιᾶσϑαι βουλομένοις χορη; ἤσει" 
ὃ καὶ 4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος πεποίηχε, σχλη- 
ρότητος χατηγορῶν Δημοσθένους ἤϑους, ἐν οἷς φησιν" 

5 ἑβδύμην δὲ ἡμέραν τῆς ϑυγατρὸς αὐτῷ τετελευτηκυίας, 
καὶ ἑξῆς" ὁ γὰρ πατὴρ καὶ "ἢ ἀπὸ τούτου σχέσις πολ» 
λὴν ἀφορειὶὴν αὐτῷ διαβολῆς χεχορήγηχεν" πάλεν υἱὸς 
μελετώμενος ἐχ τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ὁσιότητος 6 ἢ 
ῥᾳϑυμίας βελτίστου- δόξαν ἢ πατραλοίου λήψεται" 0 τε 

40 δεσπότης ἐκ τῆς πρὸς τοὺς οἰχέτας ἱταμότητος ἢ φι- 
λανϑρωπίας - εὐπρέίσιτος , ? ἢ φιλαπεχϑήμων τοῖς ἐν- 
τυγχάνουσιν δόξειεν. τὸν τε οἰχέτην ἢ πρὸς τὸν Óe- 
enorm πίστις ἢ xaxovoux διελέγχει. "E 

Σωπάτρου. Δευτέραν ἔχει τὰ πρός τι rib" 
15 διότε xoi αὐτὰ διπλῆν -ἔχεε ποιότητα καὶ ἥττονα τῆς 

προτέρας" μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ κειμένου πράγματος, 
ἑτέραν δὲ “τὴν ἀπὸ τῆς φύσεως, 0 ἐστιν ἀναντίβῥητον 
πρὸς ἀπόδειξιν" γνωμικὰ xoi καϑολικὰ καὶ ἀναντίῤῥη- 

Krygoiportog . ἐβδ. δὲ 7. 7. ὃ. αὑτῷ (Ald. αὐτῶν) τετελευτηχνίας, πρὶν 

5 πενϑῆσαι , καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι στεφαγωσάμενος καὶ λευχὴν 

ἐσθῆτα λαβὼν (Cod. καλῶ») ἐβουϑύτει, τὴν μόνην ὃ δείλαιος καὶ 

Ἀἀρώτην αὐτὸν πατέρα προσειποῦσαν ἀπολέσας" εἶτα ἐπάγει, ὃ γὰρ 

μισδτεκνος καὶ πατὴρ πονηρὸς, οὐκ ἄγ ποῖε γένοιτο- δημαγωγὰς 

χϑηστὸς, οὐδ᾽ ὃ τὰ φίλτατα καὶ οἱκειότατα. σώματα μὴ ὀτέργων 

οὐδέποϑ᾽ ὑμᾶς περὶ πολλοῦ πδιήσεται touc ἀλλοτρίους. οὐδέ γε 
ἰδίᾳ πονηρὸς ovx ἂν γέγοιτο δημοσίᾳ χρηστός" οὐδ᾽ ὅστις ἐστὶν ol- 
κοι φαῦλος οὐδέπητ᾽ ay ἐν Μακεδονίᾳ κατὰ τὴν πρεσβεὶαν καλὸς 

κἀγαϑὸς γένοιτ᾽ ἄν' τὸν γὰρ τόπον μόνον ἀλλ᾽ οὗ τὰν τρόπον 
μετήλλαξεν, καὶ δρᾷς ὑπόσην 5$ zo πατρὸς σχέσις ἀφορμὴν αὐτῷ 
διαβολῆς κεχορηγηϊεν" πάλιν υἱὸς εἰ τύχφι μελετώμενος x. T. 4. 

6. Ald, οὐσιύότητος. 7 Vex. εὑὐπρόσιτας εἶναι καὶ «τρῖς ἐντιγχά-- 

ψουσιν ἢ βαρὺς καὶ φιλαπεχϑήμων δόξειεν. . e a ; E" 
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τα Mal πᾶσι δοκοῦντα λέγειν" οἷον c ὅτι φύσει πολέμιον 
ἐὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις " καὶ ὅτι πατὴρ οὐχ ἂν εἴη 
δύσνους υἱῷ“ xoi ὅτι ἀδελφοὶ ἀεὶ ζηλον ἔχουσιν ἀλλή- 

λοιξ᾽ ἑπόμενον, ταῦτα ὕλην τινα καὶ ἀφορμὴν ἐχ τῶν 
πᾶσι δοχούντων δίδωσιν" ἥττονα δὲ τῶν πρώτων, ὅσῳ 5: 
τὰ ἐκ τῶν κοινῶν πίστεων τῶν ἐκ τῶν παραδειγμάτων" 
τὰ μὲν γὰρ παραδείγματα ἐκ τὴς ἱστορίας ὧν " πεῖρα 
τὴν πίστῳ ἔχει" ἢ δὲ κοινῇ πίστις, ag ὧν ἔννοιαν τινὰ 

παρελάβομεν, τοῦτο δὴ οὕτως ἔχειν" ὥστε εἰχότως μετὰ 

τὰ χύρια τὰ πρὸς το" ἄλλως τε χαὶ ὅτι διττὴς οὔσης 40 

τῆς πίσέεως τῆς, μὲν ἐντέχνου,᾽ τὴς δὲ ἀτέχνου᾽ xal iy^ 

τἐχνοὺ τῆς ἀπὸ τοῦ ᾿προχειμένου hey uarog" ἀτέχνου, 

᾿ τῆς ἀπὸ τῶν μαρτύρων, ἤγουν τῆς ἱστορίας" τὰ χύρια 

ἔσϑ'᾽ ὅτε xol τὴν ἔντεχνον ἔγει πίστιν πρὸς τῇ ἀτέχνῳ" 

τὰ πρός τι δ᾽ οὐδέποτε, ἀλλ᾽ ἢ ἄρα ὡς ὡρισμένα: καὶ 45 
κύρια, 

Μαρκελλίνου. Πάντα τὰ μετὰ τὰ χύρια προση- 
γορικὰ χαλοῦσιεν οἱ τεχνικοὶ, μέχρι τῆς ὑστέρας ταξεως" 
ὧν " ποιότης καὶ χοινὴ καὶ διάφορος" xod μὲν, ὅτι 

τὰ αὐτὰ ἔχει ἐπιχειρήματα, καὶ κατὰ τοῦ αὐτὸῦ προσώ- 20 
που" οἷον ἐὰν ἔχωμεν πατέρα, κατὰ παντὸς ὁμοίως πα- 
τρὸς ἢ φιλαργύρου ἢ δυσχόλου ἢ στρατηγοῦ ἢ δειλοῦ" 
ἡ γὰρ xo; ποιότης ἐπὶ πάντων τῶν roc] yopixun 

ϑεωρεῖται" διάφορος δὲ ὅτι διάφορος 7 ποιότης ἡϑικοῦ,, 
καὶ διαβεβλημένου χαὶ πρός τι xol πάντων ὁμοίως . 35 

Ἔστι δὲ πρός τι 7 d συνάγει ϑεωρίαν καὶ ἑτέρου προσώ- 

.7 Par. ad marg. καὶ τὰ κατά τε διπλῆν ἔχε) τῆς ὕλης τὴν 
χορηγίαν" τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ πράγματος, τὴν δὲ ἀπὸ «τοῦ καϑόλου" 
τί τοίκυν διαφέρει τῶν κυρίων" κἀκεῖνα γὰρ ἐκ δύο ἀφορμῶν ἔχει 

τὴν ἐπιχείρησιν" φαμὲν, ὅτε oi περὶ ἐκείνων λόγοι βέβαιοι, καὶ ovx 

ἐνδέχεται νῦν μὲν δειλὸν, νῦν δὲ ἀνδρεῖον λέγειν τὸν 4ημοσϑένην, 

ἀλλ᾽ ὡς ὑπόγράφει αὐτὸν $ ἱστορία, οἵτως δοκεῖ, τῶν dà πρός τι 
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&sOV* εὖ. γὰρ πατέρα fig εἴποι, υἱὸν ἐννοήσομεν" καὶ ὅ 
δοῦλος τινὸς ἐστὶ, δοῦλος" oxiou γὰρ ἔχει noyra πρὸς 
ἕτερον" καὶ λείπεται μὲν τῶν ὡρισμένων, ὅτε τὰ μὲν ὦ au 
duéya πεπηγνῖαν ἔχει xoà βέβαιον τὴν ποιότητα" τὰ δὲ 

5 πρὸς τε οὗ πάντως, εἰ ya καὶ χϑηστὼν tov πατέρων 

40 πρόσρημα, ἀλλ᾽ εὑρίσχομέν; τινας καὶ πονηροὺς καὶ 
φροντίσαντας ἔλαττον τῆς. ὑσεωρ" ὡς ἐπὶ Φρύνωνος , 

ὃς κατέλιπε τὸν υἱὸν ἐπὶ αἰσχρότητι Φιλίππῳ, € ὅμως δὲ 

μετὰ τὰ ὡρισμένα ἐτῶν ἄλλων ἐστὶν εὐποῤώτερα πρὸς 
10 ἐξέτασιν' εἰ γὰρ καὶ μὴ ἔχομεν ἐν ταῖς ἱστορίαις αὖ- 

ἐῶν τὴν ποιότητα, πάντες γὰρ περὶ αὑτῶν τοιαύτην 
87 ἔχομεν ὑπόληψιν χαὶ δόξαν" περὶ τῶν πατέρων, ὅτε 

χρησϊοὶ, φιλότεκχνοι, φιλόστοργδι, ϑωφρονέστεροι ταῖς 
ἡλικίαις χαϑεστῶτες' ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίς 

45 πων, υἱῶν φηάε καὶ φίλων καὶ τῶν ὁμοίων, κοινὴν 
ὑπόνοιειν εἰλέφᾶμεν, δὲ ἣν οὐκ ἀπορήσομεν λόγων. 
ὥσπερ ὅτ᾽ ἂν ὁρίσω" πατὴρ πορνεύοντα ὃ τὸν υἱὸν ἀπο- 
κηρύττει. ἐνταῦϑα γὰρ xol ἀπὸ τῆς ποιόζητος κατὰ 
φύσιν πολλὴν ἔχομεν ἐνθυμημάτων χορηγίαν, ὅτε φι- 

20 λόστοργος ὃ πατὴρ, xal οὐ μάτην εἰς τὸν. παῖδα λυ- 

πεῖται" ποῖος γὰρ πατὴρ ὃν ἔτεχεν, ὃν ἔϑρεψε, ιωσεῖ, 

φιλεῖν ἀναγκαζούσης τῆς φύσεως, εἰ μή τι προσγέγονὰ 
παρὰ τοῦ παιδὸς ἁμάρτημᾳ, διὸ πάλιν εὐνοίας τεχμή- 

ριον ἐχφέρεται μισῶν" xol γὰρ τὸ μῖσος τῶν πατέρων 
85 πόϑου πάλιν σύμβολον" μισεῖ γὰρ ὅτε μὴ καλῶς πράτ- 

τοντα θεωρεῖ. καὶ τὸ μῖσος ἐνταῦϑα συμβαίνει δι’ ἔρω- 
τὰ. Ὃ δὲ λέγων ὑπὲρ τοῦ παιδὸς φήσει" ὅτε οὐχ ἀπο-- 
χηρύττειν προσήχει" τοῦτο ᾿γὰρ προφασίς ἐστιν ἄδειαν 
ἁμαρτάνουσι μείζονα δοῦναι" καὶ τὴν ἀσέλγειαν ἐπαυ- 

8&0 ζῆσαι ἀπανίζοντος τῶν ἀναγχαίων χαὶ προτρέψαι ual. 

" ποιότης ἀβέβαιος , ἐνδέχεται γὰρ πατέρα εὑρεθῆναι πονηρὸν» καὶ 
Vor ἀγαϑὸν , διὸ καὶ δϑενέέραν ἔχει τάξιν. 8. Ald. πορεύοντα, 
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λον ἁμαρτάγειν" δεῖ δὲ νουθετεῖν, διδάσχειν, παραφυ- 
λάττειν, ἀπειλεῖν , φύλακάς χαϑιστάναι, ἀσχολίαν αὐτῷ 

τινὰ ἐπιϑεῖναι, πρὸς ἣν ἔχων τὸν νοῦν ὀλιγωροίη ? τῶν 

παρόντων" ἔχει δὲ χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἐξέτασρν 
ὃ πατὴρ τὸ πορνεύοντα ἐχβαλεῖν" ὥστε οὐ τῆς φύσεως b 

δοχεῖν ἀλλότρια πράττειν , ἀλλὰ σύμφωνα xci ἐπιτήδεια, 

τῷ τῆς εὐνοίας ὀνόματι. 

Τρίτην δὲ * τὰ διαβεβλημένα" οἷον, ἄσωτοι; μοιχοὶ, κόλακες. 

Συριανοῦ. ᾿Ασϑενέστερα ? ταῦτα τῶν πρός τι, 

ὡς μίαν μόνην ποιότητα παρέχοντα" προτερεύει δὲ τῶν 10 
ἡϑικῶν" ὡς τούτων μὲν ἐναγωνίων ὄντων, τῶν δὲ ἠϑυ- 
κῶν οὐδέποτε τοιούτων εὑρισχομένων" δἰ μή τε ἄρα ὑπο- 
κρινομένοις ἡμῖν κατὰ μίμησιν ὧν μέτιμεν " προσώπων, 
δυσκόλων φημὶ τραχύτητας καὶ κατηφῶν xal τὸ πᾶν 
ὁτιοῦν μέμφεσθαι τῶν γιγνομένων εἰωϑότων, οἷς " κω- 18 

L ψιῳδία τὰ πολλὰ χαίρει. Διαβεβλημένα δὲ καλεῖ τὼ διὰ 

τὴν φαυλότητα τοῦ τρόπου μισούμενα, ὧν αἱ πράξεις. 
αὐταὶ “χατηγοροῦσιν. ᾿ΑΔποροῦσε * δέ τινες, πῶς καὶ 
τοὺς μοιχοὺς, xaO ὧν αἱ παρὰ τῶν νόμων τιμωρίαι, 
τοῖς χόλαξι συνέταξαν, οὕς λοιδορεῖσϑαι μὲν εἰώϑαμεν 30 
διὰ τὸ τῶν τρόπων ἀπατηλὸν, οὐ μέντοι χολάξουσιν οἱ 

γόμοι" 5. ἔνιοι 5 μὲν οὖν μοιχοὺς τοὺς μοιχικοὺς τὸν τρό- 
LJ 

9. Ald. ὀλιγοροίη. 
4 δὲ Ven. om. 2 ̓ Ἡσϑενέστερα ταῦτα — -— valer. Ver, 

om, ita incipiens: διαβεβλημένα καλεῖ, 5 Ald. μήμισιν ὧν με- 

τέχοιμεν mp. 4 Ven. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, πῶς καὶ τοὺς μοι» 

χοὺς; καϑ' ὧν a$ τοσαῦται παρὰ τῶν νόμων τιμωρίαι, τοῖς. xóe 
λαξι συνέμιξε. 5 Ven. οὗ νόμοι om. 6 Ven. ἔνιοι μὲν oby 

μοιχοὺς ἐξεδέδωντο τοὺς μοιχικοὺς τὴν ἕξιν, ob πρὸς ἐνέργειαν δὲ 

τὸ πάϑος ἐξενεγκόντας" οἵ δὲ. ἄμεινον ἐξηγσύμεκοι λέγουσιν εἶναι. 
Τὸ τῆς διαβολῆς Oi ονομα ober ὃ τεχνογράφος ἐπί τε διαβολῆς καὶ 

Rhetor. V. 7 
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πον ἐδέξαντο, ov πρὸς ἐνέργειαν δὲ τὸ πάϑος xoi τὴν 
ξξιν ἐξενεγχόντας“ oi δὲ ἄμεινόν φασιν, ὅτε διττὸν τὸ 

Tj; διαβολῆς ὄνομα, ἐπί τε γὰρ τῆς διαβολὴς αὐτῆς 
τάττεται" ὡς παρὰ Μενανδρω" οὐχ ἔστιν οὔτε διάβολος 

5 γραῦς ἔνδον" xai ἐπὶ τῆς χατηγορίας, ὡς Δημοσϑένης ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου φησίν" ὁρῶ γὰρ ὅτε τὰς αἰτίας 
xai τὰς διαβολὰς, αἷς ἐχ τοῦ πρύτερον λέγειν ὃ διώχων 
ἐσχύεε xai ἑξῆς" οἱ μὲν δὺν μοιχοὶ ὑπὸ χατηγορίαν ὡς 
παραγομοῦντες ἀνάγονται" 7 οἱ δὲ ἄσωτοι xal χόλαχες 

40 ὑπὸ διαβολὴν xoi ψόγον. 

᾿Σωπάτρον, Καλῶς μετὰ τοῦ πρὸς τι τὰ δια» 
βεβλημένα, ob μόνον ὅτε ὑποβέβηχε ταῦτα, xao ὃ δι- 
πλὴν ἔχει xol αὐτὰ ποιότητα, ἀλλ᾽ ὅτε xal προτέρα τῶν 
τρόπων ἡ φύσις" δεῖ δὲ τὸν “μελεζῶντα τὰ πρός τι ἢ 

45 διαβεβλημένα χαϑολεχοῖς χεχρῆσϑαι ἐπιχειρήμασιν, ὡς 
xai Δημοσθένης" πονηρὸν, ὦ ̓ ϑηναῖοι, πονηρὸν ὃ συ» 
χοφάντης χαὶ ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ταῦτα οὐ πρὸς ἀπό- 

δειξιν συντελεῖ, ἀλλὰ πρὸς χαταδρομήν" καὶ ἔστιν ἔπι- 
λογικά" ὅϑεν οὐδὲ ἡ χατηγορία τούτων λυπεῖ τὸν ἀχρο- 

20 ατὴν, προλήψει γάρ τινε καὶ ὑπονοίᾳ πονηρίας εἰσαγξ- 
ται, ἀλλὰ ἡδέως πρὸς τὴν προγεγενημένην "ατηγορίαν 

παγηγορίας ταττόμενον" ἐπὶ μὲν διαβολης, ὡς παρὰ Μενάνδρῳ" 
οὐκ ε. ο, δ. y» e. ἐπὶ δὲ κατηγορίας , ὡς παρὰ “ημοσθϑένει ἐν 
τῷ neg) τοῦ στεφάνου ἐν προοίμίοις" ὁρῶ — — — πρότερος λέ- 
gu» 0 διώκων ἰσχύει, οὐκ ἔνε τῷ φεύγοντι παρελθεῖν, εἰ μὴ τῶν 

δικαζόντων ἕκαατος ὑμῶν τὴν πρὸς τοὺς ϑὲοὺς εὐσέβειαν ἐννοῶν τὰ 

τοῦ λέγοντος ὑστέρου δίκαια εὐνοϊκῶς προρδέξηται" οἱ μὲν οὖν μοιχοὲ 

κ t. 4. 7 Ald, et Par. ἄγονται, Ven. ἀνάγονται. 8, Ald, 
et Par. οὗ διπλῆν, in exemplari Monacensi ex bihliotheca Jo. 

. Alberti Widmistadii annotatur: ,,meo judicio expungi debet 
negativa ista οὗ, vut patet legenti commentarium Syriani su» 

perioris textus.“ 
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διατίϑησι, τῆς ὑποψίας ix τῆς τοῦ προσώπου διαβολῆς 
εὐπροσδέχτου γεγενημένης, μετὰ τῶν διαβεβλημένων δὲ 
ἔταξε τοὺς μοιχοῦς, καίτοι ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀσυστά- 
τῶν ? εἰωϑότων τῶν προβλημάτων γίνεσθαι" οὐδεὶς γὰρ 38 
ἀμφιβάλλοι, εἰ μοιχόν Tig εὕροι ἐπὶ γυναικὶ, οὐδὲ ξή- 5 
τημα ἐκ τούτου συστήσεται" δια ταῦτα ἔνιοι μἐὲν τοὺς 
μοιχικοὺς καὶ ἐν ὑπονοίᾳ τοιαύτῃ ἐξεδέξαντο, μὴ μέντοι καὶ 
ὡμολογημένους' περὶ ὧν καὶ ξήτησις ἔσται, xol ἂμ. 
φισβήτησιφ" ἄλλοι μοιχοὺς μὲν τοὺς ὁμολογόυμένους 
ὑπέλαβον, οὐ μὴν. ναὶ ἀξιοῦσι περὶ μοιχείας εἰσάγεσθαι, 19 
ἀλλὰ περὶ ἑτέρου, ὡς ἐπὶ τούτου: 

Νόμος τὸν * dotis εἷς ἱερὰ τὰ ὅπλα ἀφατιδέναι; καὶ γόμρο τὸν 
μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναν" μοιχὸς ἀριστεύσας ἀνέθηκε καὶ κρίνε- 
. tui ἀσεβείας ὡς εἰσελθὼν εἷς ἱερόν" ἐνταῦθα γὰρ oUy ἢ μοιχεία, 

ἀλλ᾽ ἡ ἀσέβεια διρένέται: ΝΣ : 48 

Μαρκελλίνου, IG πρός τι nootérayé τῶν διῶ. ὁ 
θεβλημένων, ὡς ἐγχέιρήμασι ἀλείοσι xal λόγοις εὐπο- 
ροῦντα' ἡ γὰρ φύσις τῶν πρὸς τὰ χορηγὸς λόγων ἀφϑό- 
γων, ὡσανεὶ 3 πηγή ttg ὕδωρ ἀναβλύζουσα καὶ πληροῦ» 
σα ποταμούς" ἡ * γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως κυριωτέρα τῶν 30 
ἀπὸ μιᾶς τινος ἑτέρας προσηγορίας γνωριζόμένων" προσ- 
ηγορία μὲν γὰρ χαὶ ὁ πατήρ' προσηγὸρία δὲ xci ὃ 
ἄσωτος, εὐποῤώτερον δὲ ὁ πατὴρ πρόσωπον ἔγων dx 
τῆς φύσεως χορηγούμενον, Ei δὲ τὸν μοιχὸν ἐνταῦϑα 
προενέγχῃ Tig ἡμῖν ὡς μέγιστον εἰς κατηγορίων, λεκτέον, 38 
ὅτι μοιχὸν ἐνταῦϑα καλεῖ οὐ τὸν φωραϑέντα, οὐδὲ ὁμο. — AoyotusyoV, ἤ γὰρ ἂν οὐδὲ ζήτησις ἦν οὐδὲ κρίσιρ, 
ἀλλὰ τιμωρία καὶ τόπος κοινὸς, OU πρόβλημα,.. ἀλλὰ τὸν 
δοξαζόμενον xoi, ὑπειλημμένον roioũrov, ὡστε ἐξ ὑπονοίας 
οἱ * λόγοι. "άλλοι δὲ λέγουσιν᾽ ὑπερ καὶ βέλτιον" ὅτι $0 

9 Ald, ἀσύστεατον. | t 
1 Ald.:róv, 2 ΑἸὰ, ὡσὰν εἰ, ὃ Ald.sh 4 οἱ ex Par, iilserui, 

' 7... 
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ἐνδέχεται xol μοιχὸν ᾿'χρίνεσϑαι ἐπὶ ἀλλοτρίῳ. πραγμα- 
τι, ἐν ᾧ ἐνδέχεται τὴν ποιότητα τοῦ μοιχοῦ χρίνεσϑαι" 
τὸν μέν τοι πατέρα ἢ υἱὸν ἐκ τῆς ἐμφύτου ποιότητος 
γνωρίζομεν" καὶ τὸν μὲν ἄσωτον οὐδὲν κωλύει xoi με- 

5 ταβάλλεσϑαι, τὸν δὲ πατέρα ἢ viov μιᾶς διὰ βίου 

ἔχεσϑαι προαιρέσεως" οὕτω γὰρ αἱ προσηγορίαι λαμ- 

βάνονται" τὰ δὲ ὡς ἑτέρως παράδοξα" οἷον si εὗρε- 
ϑείη. πατὴρ ἄστοργος ἢ κακὸς πρὸς υἱὸν ἢ υἱὸς πρὸς 

πατέρα" καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρός τι δύο προσώπων ποι-- 
40 ὅτης ἐμπίπτει, ἐνταῦϑα δὲ ἑνός". μοιχὸν οὖν καλεῖ οὐ 

τὸν ὁμολογούμενον, ἀλλὰ τὸν μοιχικὸν τὴν ἕξιν καὶ πά- 

ϑὸος ἔχοντα τοιοῦτον" ὥσπερ xol κόλαξ πάϑος κἂν ἀδι- 
xg; καὶ ἄσωτος ix πάϑους" διὸ καὶ τέτακται ἐν τού- 
τοις ὃ μοιχὸς, ὡς πάϑος ὧν xai αὐτός" ὥσπερ γὰρ ὃ ἄσω»- 

45 zog μέτρον οὐχ ἔχει τρυφῆς, οὐδὲ ὃ μοιχὸς μέτρον ἧδο- 

vie" καὶ ὁ χόλαξ δὲ μοιχεύεταε ὥσπερ τὴν ἀλήϑειαν" 
διατὶ δὲ ταῦτα ἐχάλεσε διαβεβλημένᾳ" τὰ γὰρ ἡϑικὰ 

μᾶλλόν ἐστε τὰ διαβαλλόμενα μόνον., ὁ δειλὸς, ὁ φι- 
λάργυρος, ὃ δύσχολος" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι διαβεβλημένα 

20 ἐνταῦϑα λέγει τὰ μισούμενα " ov γὰρ ἐν ψιλῇ μόνον 
διαβολῇ ὑπάρχει τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ μεμίσηται. 

, Τετάρτην δὲ * τὰ ἠϑικά" οἷον γεωργοὶ, λίχνοι καὶ τὰ ὅμοια, 5 

“Συριανοῦ. Ἤϑιχά φησιν ὅσα ἐκ μόνου τοῦ 
ἤϑους τὴν εὐπορίαν τῆς συστάσεως ἢ διαβολῆς παρέχεε 

35 τῷ λέγοντι" οἵ τὲ γὰρ γεωργοὶ ὡς ἐπίπαν αὐτουργοὶ 
καὶ ἐπίπονοὶ εἰσι καὶ τῷ αμίχτῳ 3 χαίρουσι βίῳ; οἵ τε 
ψιλάργυρσι ὡς μιχρολόγοι 4 τινὲς zal πρὸς μόνον ́ ἀεὶ 
τὸ ̓ κερδαίνειν ὁρῶντες" οἵ τε αὖ λίχνοι τοῦ ἡδέος ἕνεχα 
πᾶν ὁτιοῦν ἕτοιμοι ποιεῖν’ ὅϑεν xol ενανδρῳ τῷ 

1 δὲ Ven. om. 3 Ven. addit: φιλάργνροι, δύσκολο, 8 

Ven, ἀμιρτοτέρῳ. 4 Ven. σμικρολόγοι l., 28, Ald, τοῦ ἡδέως. 
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κάλλιστα τὸν βίον μιμησαμένῳ 9. ἀπὸ τῶν τοιούτων cl 
ὑποϑέσεις πᾶσαι συμπλ ηροῦνται" εἰς ὃν χαὶ aoiurogò- 
γῆς o γραμματικὸς ἐὐστοχώτατα εἶστεν ἐκεῖνο" ὦ Μέναν- 
dpt καὶ "fis, πότερὸς ap' ὑμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο “9 
ὑπὸ διαβολὴν μὲν οὖν χαὶ ταῦτα ὥσπερ καὶ τὰ πρὸ τούν 5 
των" ἀλλὰ τὰ μὲν μισαύμενα διὰ τὰς: πράξειρ καὶ τὸ 
ἐπιτηδευόμενον τοῦ τρόπον" τὰ δὲ ηϑιχὰ ἐκ μόνου τοῦ 
ἤϑους, χἂν μηδὲν αὐτοῦ 7 χατειργασμένον γνώρισμα, 
χαὶ διὰ τὸ τοῦ ἤϑους ἀπαίδευτον μᾶλλον ᾿ἐλεεΐταις 

ZenarQov. πὸ τῶν εὐπορωτέρων ἐπὶ τὰ ἀπο- 10 
ρώτερα χωρεῖ" οὐ γὰρ ἀγωνιατιχὰ τὰ ἠϑικὰ, ἀλλ᾽ ὑπα- 
καίσδως" διὸ καὶ ηϑιχὰ πρασαγορεύετας, ὡς ἤϑαυς ἔγον- 

τα μέμησιν ἀλλ᾽ οὗ κατηγορίας xol ἀπαδείξεως ποιό- 

vxra* ἔνϑ᾽ εἴ τις τεχνικῶς τὰ πολλὰ τῶν ἠϑικῶν μετ- 89 
έλϑοει πρὸρ ἀπόδειξιν χατασχευάξων, ἀσύστατον Ἴ7 ποιή- 15 

σει, οἷον, εἰ ἐροῦμεν, ὅτι γεωργὸρ᾽ συνεχῶς τὴν γυναῖ- 

χα εἰς ἄστυ xorióUgav. ἁποπέμποται, ἀσύστατον ἔσται; 

εἰ πειρώμεϑα δειχνύναι ἔγκλημίω τὸ εἷς ἄσευ xoti£ves, 

ἀπερίστατον γὰρ τοῦτο, Ὁ πάντες οἱ ἀγρὸν οἰκοῦντες 

πράττουσιν" ὁμοίως xol ἐπὶ τοῦ γελάσαντος παιδὸς τῷ 20 

τοῦ πατρὸς ὀλισϑήματι , καὶ τοῦ γείτονα ἔχοντος πλου- 

τήσαντα" οὔτε χὰρ τὸ γελῷν, οὔτε" τὸ πλουτεῖν ἔγκλημα» | 
ὑποχργνομένων δὲ ἡμῶν τὰ ἤϑη τῶν ὑ ὑποχειμένων συδτής 
σεται" τὰ δὲ ἐσχηματισμένα ξητήματα τοῖρ παροῦσιν 

εἴδεσι τῶν ξητημάτων « οὗ συνετάγη oU γὰρ τῶν προσ- 35 

5' Ven. ἐκμιμησαμένῳ, πᾶσαι ὑποϑέσοις ἐπ νῶν τοιούτων ἦθιυν 

κῶν συμπληροῦνται, διόπερ καὶ "4o. ὃ γρ. εὖστ. πεποίηκεν εἰς αὖτ 
τὸν bulvo. 6 in Ven. sequitur: ἁπλῶς τε εἰπεῖν τὰ διαβεβλη. 

píve. τὰς πράξεις ἔχει χατηγορούσας, ὅϑεκ καὶ μισῶξκαι". τὰ δὲ θι- 
πὰ éx μόχου τοῦ ἤϑους, κἂν μηδὲν. αὐτοῖς κατμρχασμένον γκώρισμα 

γίγνεται, καὶ διὰ τὸ ἀπαίδευτον τοῦ ἤϑους ἐλεεΐται, 7 Ald. 

ἀσυνίστατον. 
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rey ἔστιμ ἡ διαφορὰ τοῦτο, ἀλλὰ τῶν πραγμάτων" 
τὰ γὰρ πρόσωπα ἢ κύρια, ὡς * Δημοσϑέγης ἀξιῶν ix- 
δοϑῆναι Φιλίππῳ κατὰ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, καὶ ᾽᾿άγα- 
μέμνων εἰς doyog ἐπανάγεσθαι, ἢ πρὸς τι, ὡς οἱ Os- 

δ μιστοχλέους παῖδες ἀξιοῦντες τὰ τείχη χαϑαιρεϑῆναι, 
& ὃ πατὴρ ἔχτισεν, ὡς ἂν μηδὲ μνημεῖον τοῦ προδό- 
vov ὑπολίπφιτο" προδότης γὰρ διβληϑη" νἐσχηματισμέ- 
γα δὲ λέγεται, ἐπεὶ μὴ κατευϑὺ ἐκφέρεται" οὗ γὰρ à 
βούλονται τοῦτα ἀξιοῦσῃι, ἀλλὰ τὰ ἐναντίον διὰ τοῦ 

40 λέγειν κατασχευάζουσιν, Anuodũ ένης μὲν, μεμφόμενος 
ὡς ὅλως ᾿άἀϑηναίων τοιαύτας παρὰ Φιλίππου ἀγγελίας 
χαταδεχομένων, “4γαμέμνων δὲ, ὡς αἰσχρὸν τοὺς TOUOU- 

TOV χρόψγον καρτερήσαντας ἀπελϑεῖν ἀπράκτους" οἱ δὲ 
Θεμιστοκλέους παῖδες, ὡς οὐ προδύτης Q τείγεσε τὴν 

15 πόλιν περιβαλῶνι 

Μαρκελλίνουι Οὐχ ὡς TOV ἄλλων προσώπων 
ἀμαοιρηύντων ἤϑους, ταῦτα μόνον͵ προσηγόρευσεν ἤϑικὰ; 
xol ἃ πατὴρ γὰρ ἦδος ἔγχει" xal τὰ χύρια xc ὁμοίως" 
ὥαπερ ἃ Θαυκυδίδης τὸ Περικλέους “πρόσωπον καὶ ἦϑος 

20 ἐμφαΐνεε καὶ μεμίσηται" καὶ οὐδὲ ἕν πρόσῳπον ἤϑους 
ἀμοιρεῖ, ou δοῦλος, οὐ δεσπότης, οὐ πατὴρ, οὐχ υἱός" 
καὶ δεῖ τὸν ῥήτορα κατὰ τὰ ὑποχείμενον πρόσωπον, τὰ 

ἦϑος μιμεῖαϑαρ' λέγομεν οὖν, TL κατὶ ἐξρχὴν. ταῦτα 
μόνε κέχληται ἡϑιια" ἅμα γὰρ τῷ ὀνόματι xai τὸ ἦϑος 

$4 συνυπαχούετας τῶν τρόπων, ἅμα γὰρ τῇ προσηγορίᾳ 
ἐγνωσμένον καὶ ἀπὰ ἤϑους ἔχου povoy τὴν μίμησιν, ἐμ 

οἷς καὶ ὃ ἹΜέφᾳνδρος εὐπορεῖ , διὰ τῆς προσηγορίας, μό- 
νῆς δεχόμενος τῶμ λόγων τὰ σπέρματα" ἴσμεν οὖν G^ 
παντες μικρολόγους καὶ ἐπιπόνους ὄντας τοὺς γεωργοὺς 

80 χαὶ μάλλον ὁμοίους τῷ δυσχόλῳ' ἡ γὰρ! γεωργία τοιοῦ- 

τον ἀπεργάζεταε τρόπον, ἐν ἐρημίς τὴμ δίαιταν ἔχηυσῳ 

ἃ Ald, ὁ. Par, ὡς. 

⸗ 
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xol φεύγουσα συνέδρια καὶ ὁμιξίας καὶ τὰς συνδιατρε- 

βὰς τῶν πλειόνων, ἐξ ὧν ἀνήμερον εἰκὸς, γενέσϑαι τὸν 
τρόπον. Aixvoi δὲ εἰσιν οἱ φιλήδονοι, ὥσπερ καὶ πα- 
ράσιτρις Διὰ τί δέ μὴ καὶ ταῦτα ἐν τοῖς διαβεβλημέ- 
vot: ἔταξε, λέγω δὴ τοὺς λίχνους xal τοὺς παρασίτους; δ 
ὅτε τὰ μὲν διωβεβλημένα. ἐστὶ τὰ μεμισημένα" ταῦτα 

δὲ ἐλεεῖται μᾶλλον διὰ τὸ ἦϑος, ἢ μεσεῖται" εἰχότως 
δὲ καὶ τετάρτην ἔλαβε τάξιν" τὰ μὲν γὰρ ἀγῶνα ἐπι- 
δέχεται, τὰ διαβεβλημένα, τὰ δὲ ἤϑους ἔχει μόνου τὴν 

μίμησιν καὶ γέλωτα καὶ πλάσμασίν ἔστιν ἐπιτήδεια" 10 
δέον δὲ ἐν τοῖς 294x0ig τάξαι 9 τὰ ἐσχηματισμένα παρέ- 
Avta^ τῶν γὰρ ἡϑιχῶν τὰ μὲν ἦϑος μόνον ἔχει xai διὰ 
᾿ῆϑος πλάττεται, τὰ δὲ καὶ ἦϑος καὶ -σχηματισμόν" 

οἷον γεωργὸς συνεχῶς τὴν γυναῖχα ἀνιοῦσαν εἰς ἄστυ 

χρίνει πορνείαρ" τοῦτο ηϑικόν' χαὶ ἤϑους ἕνεχα πλάτ- 15 

τεται μόνου , ἵνα γεωργοῦ δείξωμεν ἤϑορ. Acxærtéov δέ 

τε χαὶ τῶν ἐὀχηματισμένωγ' φήμη ἥν τὸν πατέρα σνν- 
εἶναι τῇ γνναρὴ τοῦ viov, ἀποπέμπεται τὴν γυναῖκα oͤ 
υἱόῤ' τοῦ πατρὸς ἀπαιτοῦντος τὴν αἰτίαν, διε ἣν ἐξω» 

ϑήσατο τὴν γυναῖχα, οὐ λέγει ὁ υἱὸς, καὶ ἀποκηρύττει 20 
αὐτὸν Q πατήρ! ἐνταῦϑα γὰρ καὶ τὼ ἦϑος ἐμφαίνεται ᾿ 

τοῦ υἱοῦ: ὅτι λελύπητας, καὶ σχηματισμὸς ὑπόχειταν, 

δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ εἶπεν" αἰγίστεται γὰρ καϑαπτόμενος 
τὴν συνουσίαν τοῦ πατρὸς πρὸς τὸ γύναιον. ἐρεῖ γάρ" 

αἰσχύνομαι τὸν πατέρα: xol διὰ τοῦτο λέγειν ὑκνῶ" 95 

ἀποκλείει μου τὴν παῤῥησίαν Ὁ πατήρ" εἴϑε μοι πρὸς 40 

ἄλλον ἦσαν οἷ λόγοι, οὗ μηδὲν ἔμελλεν ἐμοὶ, καὶ 00v- 

ρεφϑαι νῦν ἕτοιμοι τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀνάγκη σιωπᾷν" 

οὐδὲ πάσχοντί, μοι χαχῶς τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δυνατὸν, 

λυπήσω γὰρ oUg OU δίκαιον" ἔα μὲ σιγῶντα σωφρόνως, 39 

ὦ πάτερ, τῶγ ἐμαυτὸῦ καχῶν ἀνέχεσθαι" μὴ βούλῃ μα- 

9 Ald, τάξεις. 

/ EE" 
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04, ἃ 2 χρύπτεσϑαι βέλτιον , μὴ ζήτει λόγους, iL ὧν 

ἀλγήσεις" λόγισαι ᾿5 τὴν ἐμὴν σιωπήν’ ἀποδέχου σώφρο- 
vc λύπην ἐγκαρτεροῦντι τῷ παιδὶ ϑεωρῶν. 

' Πέμπτην τὰ κατὰ συμπλοκὴν δύο προσηγοριῶν᾽ οἷον νέος πλούσιος" 

δ τούτων γὰρ ἑκάτερον ἰδίᾳ μὲν μικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύει" συμπλακέν- 
τα δὲ εἰς ἕν ἄμφω δύναται κρίσιν ἀναδέξασθαι, 

Συριανοῦ. Οἶδεν ἑκάτερον τῶν προσηγοριῶν a- 
σϑονὲς σφόδρα πρὸς εὐπορίαν ? ὑπάρχον, xol διὰ τοῦ- 
vo δύο πρὸς ταὐτὸ -συνήγαγεν, ἣ τε γὰρ νεότης ὡς" ἐπί- 

40 παν ἀφρονέατατην xol φίλαρχον" * ἀεὶ γὰρ ὁπλοτέρων 
ἀνδρῶν φρένες ἠερέϑονται" σπανίως δὲ xai * τῷ φρονεῖν ᾿ 
ἄριστα διαφέρουσιν" ἐπὶ γ᾽ οὖν τοῦ Διομήδους 

Καὶ βουλὴ μετὰ πάντας ὅμήλικας ἔπλευ 5 ἄριστος" 

ὅ τὸ πλοῦτος ὃτε μὲν κακίας μᾶλλον ἢ χαλοκἀγαϑίας 
45 ἐστὴν ὑπηρέτης xav Ισοχράτην, Ors δὲ κατὰ Πλάτωνα 

οὐ τυφλὸς, ἀλλ᾽ ὀξὺ βλέπων , ἂν περ ἅμ᾽ ἕπηται 5 φρο- 
γήσει. διεζευγμένα οὖν ἀσϑενεῖ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις, 

συμπλαχέντα δὲ μέγα τι καὶ σφόδρα 3 πολὺ συντελεῖ 
πρὸς ἀρετὴν ἢ καχίαν ῥέψαντα, , 

40 Μαρκελλίνου. Ovx ἄδηλον τῷ προσέχοντι, διὰ 
τί ταῦτα μετὰ τὰ ἡϑιχὰ τέτακταε᾽ αὐτίχα γὰρ ix τοῦ 

10 Ald, λοίσαι. - 

T 4 τούτων γὰρ ἑκάτερον --- — ἀναδέξασϑαι Ven. om, 2 πρὸς 
εὐπορίαν συστάσεων Ven. 3 ag ἐπίπαν ἀφρονεστέρα καὶ. φί- 
λαρχος Ven, ἐπὶ πᾶν Ald.ll. γχ. 108, 4 Ven, κὰν τῷ φρονεῖν ἄρι- 
στα διαφέρει. ὃ γοῦν Διομήδης καὶ βουλὴ p. π. 0. ἔπλετ᾽ ἄριστος. 
διὸ d τε πλοῦτος 9 τε μὲν --- ---- -- ὑπηρέτης φησὶν ᾿Ισοχράτης — 

— — ἀλλὰ δὲεὺ βλέπων, ἄν περ ἅμα ἕπηται φρονήσει" διέὲξευγμένα 
μὲν οὖν x. t.'À. 8 Ald, ἔπλευε. Par. ἐπλευ. Il. . δ4. 6 Ald. 

ἔσηται. Ven. Par. ἕπηται. Ald, et Par. φρονήσων. recepi ex 
Ven. φρονήσει. 7 Ven. μέγα τι καὶ σφοδρὸν ἀποτελεῖ, 
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λόγου γνώριμον" ἐκ δύο γάρ φῆσι προσηγοριῶν, cg 
ἑκάστης προσηγορίας αὐτῆς xe αὑτὴν ἀσϑενούσης" 

xal ὥσπερ χειραγωγοοῦ τῆς ἑτέρας δεομένης πρὸρ τὸ 

. στῆναι, καὶ δύναμίν τινα xol εὐπορίαν ̓ λαβεῖν" πῶς οὖν 
οὐχ ξδὑπορωτερα ἐκεῖνα τῶν ὡσπερεὶ κατὰ συμμαχίαν 5 

ἐπιβοηϑούντων ἀλλήλοις, καὶ μόγον στῆναι pi δυνη-. 

ϑέντων᾽ εἰ yag ὑπόϑοιο χαϑ᾽ αὑτὸν μόνον τὸν πλού- 

σιον τὸν τρέφοντα 3 τοὺς ἀκηρύχτους, ὦ ἀφέλοιο δὲ Ort 

νέος ἦν, περιήρηκας ἑχάστου προσώπου τὴν ποιότητα" 
καὶ sig στενὸν τόπον χαταχέχλειται" χαὶ πάλιν τὸ 9 νέον 10 

χωρὶς τοῦ πλουσίου ἀσϑενές᾽ διὸ καὶ εἰκότως συνήγαγεν 

αὐτά ὃ τεχνικὸς εἰς ταὐτόν' ἐπειδὴ χαὶ ὃ πλοῦτος τῶν 
μέσων, ov τῶν χαχῶν ὁμολογουμένως" xal ἡ νεότης 
ὁμοίως" καὶ νέρι γὰρ σώφρονές εἰσιν" συντιϑέμενα δὲ 

ἄμφω πλείω τὴν χορηγίαν δέχεται, τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῆς 15 
»εότητος διδόντος τὴν ἐξουσίαν τοῦ πλούτου '* ὃ γὰρ 

νέος οὐ δύναται τυραννεῖν πλούτου χωρὶς, οὔτε πλού-᾿ 
σιος ἄνεν νεότητος" εἰ δέ᾽ τις λέγοι, ὅτι πραγμάτων ἐστὶ 

| μᾶλλον ταῦτα ὀνόματα; ὃ πλούσιος καὶ ὁ νέος, 7 γὰρ | 

ψεύτης πρᾶγμα χαὶ ὃ πλούσιος, λεχτέον, ὅτι πρόσωπα 10 
ἐστι, κἂν πραγμάτων ἔχῃ τὴν πρόφασιν: ἐν δὲ τῶν πρα- 
γμάτων τοῖς προσώποις τούτοις ἢ δύναμιβ, τῷ νέῳ καὶ 

τῷ πλουσίῳ" ὁμοίως εἰ xal ἐκ πραγμάτων ἐστὶν ὃ νέος 
καὶ ὁ πλούσιος, γέγονε πρόσωπα" σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν 
μὲν στοχάσμῷ ἑκατέρας χρεία εἶναι τῆς συμπλοκῆς, i 28 
δὲ τῶν ἄλλων στάσεων δύναται ὃ nÀovoig καὶ xed' 
αὑτὸν κρίσιν καὶ ἐξέτασιν ἐπιδέχεσθαι 

SO 

. 3 Ald. exgégoryra, 9 Ald. τόν. 
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"Exrp» τὰ 5 κατὰ συμπλοκὴν προσώπου xal πράγματορ, οἷον μειρώ- 
xioy καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας. 

'- Συριανοῦ. "Eni τὸ ἀσϑενέστατον ? ἤδη “χωρού- 
. δῆς τῆς τῶν προσώπων. δυνάμεως xol πρᾶγμα συνέζευξε 

ε πρωσώπῳ προσηγοριχῷ" οὐχ ἀδίχημα ὁμολογουμένως 

ὑπάρχον οὐδὲ πρὸς καιρὸν ? γεγονὸς, ὡς τὸ παρεστά- 

ναι * τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, 5 ἀλλὰ τῇ συνεχείᾳ τοῦ 

καλλωπίζεσθαι τῆς πορνείας τὴν ὑπόνοιαν βεβαιῶν. 

Zonargov. ᾿Εμέμψαντό τινες ὡς παρὰ τὴν ἐπαγς--: 
40 γελίαν προενεχϑὲν τοῦ τεχνογράφου, πρόσωπον γὰρ 
᾿συνῆψε πράγματι, ὧν ἀνὰ μέρος ἐρεῖν ὑπέσχετο τὴν 
διαφοράν" ὥστε οὐ μέρος ἀλλὰ τέλειον ἂν εἴη ζῃτημα, 

ἀλλὰ καὶ poviigec* ov γὰρ ἐπὶ ἑτέρων ὡς τὰ λοιπὰ λαμ- 

βάνεται, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τοῦ καλλωπιξομένου μειρακίου. 

Aa Μαρκελλίνου, Τὸ μὲν μειράκιον πρόσωπον, τὸ 

δὲ καλλωπίζεσϑαι πράγμα" ἀλλ᾽ ἐρεῖ 76, ὅτι οὐδὲν δια- 
φέρει τοῦ éx δύα modio" καὶ γὰρ καὶ ἡλικίᾳ πρᾶ- 

pe ἐστι. 4youty οὖν ὅτι ἐν προσώπῳ ἐστὶ, καὶ μετα- 

πέπλασται εἰς πρόσωπον" ἐχτὸρ γὰρ προσώπηυ οὐ δύναταε 

40 εἶναι ἡλικία . ὥστε πρόσωπόν ἐστε τὸ μέντοι καλλωπί- 

ζξεσϑαι δύναται xol ἐκτὸς εἶνας προσῴπου . ἄλλως τε ὅτε 
τὰ καλλωπίζεσθαι πεποιηκέναι τί ἐστιν ' ἢ μέντοι ἡλι- 
χία φυσικῶς. ἐν πρασώπῳ ϑεωρεῖται, οὐχ ἀπά τινος πε- 

ποιημέγηυ: οὐ πεπηγυῖα δὲ κατὰ τοῦ παιδὸς 7 διαβολὴ, 

45 οὐδὲ ὡμολογημένον ix τοῦ χαλλωπίζεσϑαι τὸ ἔγκλημα" d 
εἰχὸς γὰρ καὶ δι᾽ ἄλλα TL καλλωπίξεσϑαι ; ὥστε μὴ qai 

4 τὰ Ald. om., est in Par. et Ven, 2 Ven, ἀσϑενέστε- 

ρον. Pro ἤδη Ald. εἴδη. & Ven. πρύςκαιρον. 4 Ven,47ra- 

ριστάναι. — 5 Sequitur in Ven, ἢ 10» γύχτωρ βοῆσαι παριόντα 
τὸ δεσμωτήριον, ϑαῤῥεῖτε à δεσμῶται, ἀλλὰ —. 6 τὸ ἔγκλη- 
μα — καλλωπίζεσθαι ex Par. inserui. 

-- — amm — — — — 
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γεσϑαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν emori" ài xal σημεῖον γίνδ- 

ται ἐγκλήματος, οὐκ αὐτὰ TQ ἔγκλημα" 5 γὰρ ἂν οὐδὰ 
στάσις ἦν, ἀλλὰ τόπος κηινός" εἴπερ τὸ. καλλωπίζεσϑαε 
xad" ἑαυτὰ δίχα τιγὸς ἐγκλήματος ἐπαγομένου ἔγχλημα 
ἐποίουν ol νόμοι. Διὰ τί δὲ εἰς διαφορὰν ποιότητος ὅ 
προφώπῃηυ τὰ πρᾶγμα παρείληφεν" ἰδία γὰρ ἡ τῶν πρα- 
γμάτωμ καὶ τῶν πρησώπων ἐξέτασις " τὰ τῶν προσώπων 

γὰρ ἂν ἀπέραντον εἴη" εἴπερ τὰ πράγματα καὶ τὰ ση- 
μεῖα τῶν ἐγχλημάτων προσώπων ποιοῦμεν διαφοράς" 

οἷομ πένης πλούσιον κατορύττων, ἢ πλούσιος ἀφορῶν 10 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν" ἀλλὰ λέγομεν ὅτε πολὺ διαφέρει τὸ 
καλλῳωπιζόμενομ TOL κατορύττοντος. τὰ μὲν γὰρ εἰς 
πρόσωπον λαμβάνετας, τὰ δὲ εἰς πρᾶγμα" ἐπὶ μὲν , 
γὰρ τοῦ καταορύττοντος πρόαχαιρός ἐστιν ἡ πρᾶξις" 
ἐπὶ δὲ τοῦ καλλωπιξομέγου οὐκ ἔτι πράσκχαιρος ἡ πρᾶ- 15 
Bue τῷ μειρακίῳ , ἀλλὰ τὸ συνεχῶς καλλωπιξόμενον 
ὁρίζει, καὶ ὥσπερ βίην τὰ τοιοῦτη ποιησάμενον * διὰ xal 
ἐμ τάξει προσώπου λαμβάνεται" δεῖ δὲ πρασχεῖσϑαι τὸ 
συνεχῶς Y τὰ μὲν γὰρ ἁπλῶς χαλλωπίξεαϑαι οὔπω ση- 

μεῖον πορνείας " ἡ δὲ συνέχειᾳ ποιεῖ τὴν ὑπωοωψίαν" ἔστι 20 
δὲ καὶ τοῦτα &/ttip* ὅτι τὸ μὲν καλλωπίζεσθαι καὶ ἐν 

αὐτῷ ἐστε τῷ τοῦ παιοῦντος σώματι" τὸ δὲ κατορύτο 

ζτεῖν ἢ ἀφορᾷ ἔξωϑεν χαὶ ἐμ ἄλλῳ xol τῶν ἐκτός" 

Ἰστέον δὲ, ὅτι οὐδὲ τὸ μδιράκιον αὑτὰ xad αὑτὰ ποιεῖ 

πρόσωπον" ἐξεταξόμενον χαὶ εὐπορίαν. ἔχον, τὸ δὲ πρᾶ- 28 
γμα συναπτόμενον τὸ συνεχῶς καλλωπίξεσθας δύναμιν 

καὶ εὐπορίαν τῷ προσώπῳ παρέχεξαι. 

i 

'Ἑβδόμην τὰ ἁπλᾶ προσηγορικά. . olov. σιρατηγός * ῥήτωρ. 

“Συριανηῦς “Ὅπερ 3 ἐπὶ τῆς τῶν προσώπων πέμο 

4 Ven. Ἐπὶ τῆς πέμπτης τῶν xg. τάξ, ὡς ἄσϑ. παρῃτήσατο 

σμικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύδιν ἀπ. v. τελευταῖον ἔταξεν, ἂμ. ὡς πρὸς τὰ 
, 
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πτῆης τάξεως wg ἀσθενὲς παρητήσατο ? σμικρὸν ἢ ob- 

δὲν ἰσχύειν ? ἀποφηνάμενος, τοῦτο τελευταῖον ἀπειρή- 

γατο, ἀμυδροτάτην ὡς πρὸς τὰ πρόσωπα “τὴν ἰσχὺν ἔχον. 
ἐν ταῖς ἐπιστημονικαῖς γὰρ διαιρέσεσιν αἱ ἐπὶ πλέον 

5 διαιρέσεις πρὸς τὰ μεριχώτερα xai ἀπορώτερα χωροῦ-- 

σιν χρὴ δὲ τὰ ἁπλὰ προσηγοριχὰ ἀξιώματι περιέχειγ" 
ὅπως ἂν εὐπορώτερα τὰ τῆς ὕλης ὑπάρχῃ. 

Σωπάτρου. Προσηγορικὰ ξχλήϑη ταῦτα διὰ τὸ 
κοινὴν ὕλην καὶ ἀφορμὴν λόγων ἐκ τῆς περὶ ἕχαστον 

40 ὑποχειμένης ἐνναίας ποιεῖν . οἷον εἰ λέγοιμεν, στρατη- 
γοὶ, ῥήτορερ, αὖ περὶ τοῦδε τοῦ ῥήτορος, ἢ τοῦδε, ἀλλὰ 
κοινῇ * περὶ ῥητόρων ag ἔχομεν ὑπολήψεις εἰς ὕλην λό- 
γων προφέροντες" κατηγοροῦντες μὲν οὖν ῥητόρων ou- 

τως ἐροῦμεν, ὡς ἀεὶ. συκθφάντωι καὶ φιλοπράγμονερ, 

48 ἅτε δικαστηρίοις σχολάζοντες" συνηγοροῦμτες. δὲ ὡς δη- 

μαγωγοέ εἰσι ῥήτορες, καὶ τὰ πολλὰ τῆς πόλεως χήδον- 
ξαι, καὶ σύμβουλοι ἀγαθοί" «σαύτως δὲ xal περὶ στρα: 
τηγῶν xai τῶν λοιπῶν, λήψῃ δὲ ὕλην xoi ἀπὸ τῶν 
συμβάντων, νίχηο φημὶ ἢ ἥττης καὶ τῶν τοιούτων" 

,80 ταῦτα γάρ, φημι, δὴ τὰ ἁπλᾶ προσηγορικὰ ἐκ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων q ebverot λαμβανόμενα" χαὶ ἔστε χατὰ 

τὸ ἐπαμφοτερίξον " ἐσάζει γὰρ ἐπί té κατηγορίας xai 

ἀπολογίας" μέσα γὰρ ὄντα xal τῶν ἐναντίων εἰσὶ óe- 

xrix&* 0zQU μὲν γὰρ νίχη τῇ στρατηλίᾳ " παρέπεται, 

πρώτιστα τὴν ἰσχὺν Erw: ὥσπερ γὰρ διεπιπλέον τῶν ψυχῶν πρό- 

ὁδοι πρὰς τὸ ἀσϑενέστερην ἀεὶ χοροῖσιν, ἅτε τῆς οἰκείας, αἰτέας 

ἐπιμήκιστον ἀποπλανώμεναι, οὕτως κἂν ταῖς ἐπιστημονικαῖς διαιρέ- 

σεσιν — — — χωροῦσιν" ἐπισημήνασϑαι ἄξιον, ὅτι χρὴ τὰ ἅπλᾶ. 

— — ὑτάρχοι" ὡς τὰ «τῆς στρατηγίας τε καὶ τὴς ὑυτορικῆς " καὶ 

δεῖ τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἀκολουϑοῦντα άποις χοῆσϑαι τοῖς duni. 

πτουσιν. A Ald. παφατηρήσατο, '8 Ald, οὐδενὸ σχύειν. 4 

Ald. κοινή, — 5 Ald στρατηγίᾳ. 0 ON 
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τότε xa) τοῖς ἐπαίνοις χρησόμεϑα. ἀπὸ τῆς νίκης λα- 
βόντες ἀφορμήν" ὅπου δὲ τοὐναντίον ἧττα συμβαίνει. 
τότε χώραν ἔχει ἡ χατηγορία« 

Μαρκελλίνου. Προσηγορικὰ αὐτὰ ἐχάλεσεν, ὡς 42 
ἐν μόνῃ προσηγορίᾳ ψιλὴν τὴν δύναμιν ἔχοντα, οὐδὲν δ 
δὲ διὰ τῆς κλήσεως δηλοῦντα πρὸς ὑποψίαν καλοῦ 
ἢ καχοῦ" αὐτὸ γὰρ xaÜ' αὑτὸ τὸ πρόσωπον τοῦ 
κατηγορήματος ἔμφασιν οὐδὲ μίαν ἢ δύναμιν ἔχει, πό- 
τερὸν ἀγαϑὸς ἢ φαῦλος, xal πότερον ἐπὶ συμφέροντι 

τῆς. πόλεως ἡγούμονος, ἢ. τοῖς πολεμίοις τὰ κοινὰ προ- 40. 
πίνειν προαιρούμενος" ἐπὶ πάντων οὖν τῶν τοιούτων 
ποιήσομεν ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων πραγμάτων τὰς ποιό- 
τητας ἀναπλάσαντες, καὶ προσλαβόντες τῆς τιμῆς καὶ 
ἀρχῆς τὸ σχῆμα τῶν πίστεων εὐπορήσομεν᾽ εἰ μὲν εἴη 
συμβᾶσα νίκη, φιλόπολιν ἀποκαλοῦντες, εἰ δ᾽ αὖ TOU- 16 
γαντίον ἧττα χαὶ φυγὴ, ἐκ τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα, ὡς συμ- 

βαίνει, λέξει". πρὸς τὴν ποιότητα δὲ καὶ τοὺς λόγους 
ἁρμοστέον" καὶ εἰ μὲν ἄδοξον δἴη͵ τὸ πρόσωπον, κατα- 
φορικώτερος ὃ λόγος ἔσται, εἰ δὲ ἐνδοξότερον εἴῃ, ἐπι-΄ 

εἰκέστερος: οὐχοῦν οὐ πολὺ διαφέρει ταῦτα τοῦ τίς", 20 

πλὴν ὅτι τὸ τίς οὐχ ἐξετάζεται παντελὼς᾽ ὃ δὲ στρα-᾿ 

emoͤe προσχειμένου τοῦ πράγματος ὑπόνοιαν τινα καὶ 

ἐξέτασιν ἐχ τῆς τιμῆς ἐπιδέχεται. 

Ταυτὶ δὲ δῆλον μὲν, ὡς καὶ xaO" ty» ἐμπίπτεί τοῖς ζητήμασι καὶ 

κατὰ πλείονα" avtixy ὃ Δημοσθένης καὶ πατὴρ ἣν δήπον, xoi ῥή- 25 
'πῶὼρ καὶ πρεσβευτὴς, ἤδη 08 καὶ στρατιώτης" ὅϑεν xal μείζονω 

ἔχει δύναμιν τὰ ὡρισμένα καὶ κύρια. ' 

Zvgiavov καὶ Σωπάτρου.. Διελὼν f τὴν τῶν 
προσώπων nolotyta ; ἐδίδαξεν ὡς οὐχ ἀναγκαΐον ἰδίᾳ 

14 veneto haec et quao deinceps Syrieno attribuuntur 
absunt, 7 
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ἑχάστην ἐξετάζεσθαι" ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ πλείονες ποιό-- 

τητες εὑρίσχονται χατὰ ταὐτὸν xai ἀφορμαί" xal τοῦτο 

διὰ τοῦ παραδείγματος ἐσήμανεν" ἀφ᾽ οὗ καὶ δῆλον, 

ὡς ἔχαστον τῶν χυρίων “πλείονας ἔχεὶ ποιότητὰς, διὸ 

δ χαὶ προτέταχται τῶν λοιπῶν" ἔστι μέντοι χαὶ , ἐχτὸς 

τῶν xvoiuy εὑρεῖν ἐν ivi τῶν προσώκων πλείονας mot. 
ότητας, ὡς ἐπὶ τούτου, τρισὰαριστεὺς ? ἑταιροῦντα τὸν 
υἱὸν ἀπέχτεινε, καὶ χρίνεταινΨ (qovov* ἁπλοῦν μὲν γὰρ ὃ 
τρισαριστεὺς, καὶ πρός τι δὲ ὡς πατὴρ᾽ ὥστε οὐ μόνον 

40 χατὰ μίαν ἑκάστην , ἀλλὰ καὶ χατὰ πλείονας ἀνάγχη 
ἐμπίμτειν τὰς ποιότητας τῶν προσώπων" χρὴ μέντοε 

εἰδέναι, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἀορίστοις τῷ ὕρῳ τοῦ ζητή.- 
ματος ἤτοι τῇ ὑποχειμένῃ ὕλῃ προσέχειν δεῖ" ἐν δὲ τοῖς 
ὡρισμένοις. τοῖς ? ἀπὸ τῆς ἱστορίας, μετὰ τῶν ἀπὸ τοῦ 

45 ζητήματος" ἐν μὲν οὖν τοῖς χυρίοις πολλαὶ ἐμπίπτου- 
σι * ποιότητες αἱ ἀπὸ τῆς ἱατορίας, ἐν δὲ τοῖς ἀορέ- 
στοις Ὀλίγαε, . αἱ ἀπὸ τοῦ ὅρου, διὲ καὶ μείζονα ἔχει 
δύναμιν τὰ ὡρισμένα καὶ χύρια. 

᾿Αλλὰ δεῖ περὶ ἑκάστου τῆς δυνάμεως ἰδίᾳ γνόντα χρῆσϑαι αὐτοῖς 
40 ὡς ἂν ὃ καιρὺς διδῷ. 

Συριανοῦ. Ἰὸ ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ οὕτω. 
τουτέστιν ὕλη xol περίστασις χαὶ μέϑοδος" οἷον ποῖον 
πρὸς ποῖον ποιεῖται τὴν κατηγορίαν ἢ ἀπολογίαν. πό- 
τερον ἔνδοξον πρὸς διαβεβλημένον ,7 τὸ ἀνάπαλιν" 9 

,35 τοῦτο λέγει" ὅτι τὰς ἑπτά σοι ποιότητας εἶπον, ἵνα ἐξῇ 5 
σοι γίνώσχειν τὴν ἑκάστου δύναμιν" οἷον τὸ λύριον 
ἰδίως xoi τὰ λοιπὰ, ἃ & χατὰ μέρος ἐδίδαξ 5g OU μέντοι 
xal περὶ τῆς ἑκάστου δυνάμεως ἐδίδαξεν. 

$ Ald. τρισαριστὲς, h. 1. et paullo post. $ Ald. τῆς. 

4 Ald. ἐμπίπτουσα. δ Ald. Ey. 
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Σωπάτρου. Τὸ ὡς ἂν ὃ χαιρὸς διδῷ, περὶ τῶν 
κυρίων μόνον εἴρηται, iy μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἱ αὐταὶ 
καϑόλου ποιότητές εἰσιν ἐπὶ δὲ τῶν χυρίων, ἄλλοτε 
&AÀwg* διὸ καὶ δεῖ τοὺς χαιροὺς φυλάττεσθαι" xod 
οὖς τὸ ξήτημα μελετῶμεν, ἵνα ταῖς προῦὐπαρξάσαις πρά- 5 
ξεσι χγρησωμεϑὰ ὁ μόναις, ἀλλὰ μὴ καὶ ταῖς μετὰ ταῦ- 
τα᾽ οἷον & χρίνοιτχο Δημοσϑένης ὡς συμβουλεύσας βοη- 
ϑεῖν ᾿Ολυνϑίοις, οὔκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτε xal πρὸς Φί- 
λιππον ἀπελϑὼν ἐσιώπησεν" οὕτω γὰρ γέγονεν" οὐδ᾽ 
ὅτι συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσθαι ἀλλὰ δεῖ τὰ 10 ' 
πρὸ τούτων μόνα ϑεῖναι" καὶ πάλιν εἴ κρίνοιτο ὡς συμ- 
βῳυλεύσας. βοηϑεῖν Βυζαντίοις, χαὶ “Χεῤῥοννησίοις μνή- 

μην μὲν ἂν ἔχοις τῶν ᾿Ολυνθίων, ov μέντοι καὶ τῶν 48 
ἐν “Χαιρωνείᾳ ὕστερον γὰρ τοῦτο" 7 τοῦτο οὖν κελεύει 
γσυλάττεσθαι,) ἵνα τὰ προῦπηργμένα μόνα Tib wuev; » 15 

μελετώντες τὸ τοιοῦτο ζήτημα, ej μὴν καὶ τὰ μετὰ 
ταῦτα" ὦστε περὶ τῶν χυρίων τὸ ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ, 
εἴρηται μόνων" ἀλλ᾽ οὐχὶ xol περὶ τῶν λοιπῶν" τοὐτὼν - 
γὰρ μόνων ἡ διάγνωσις, τὸν καιρὸν ἐπιτρέπει ὃ φυλάτ- 
Ten 20 

Μαρκελλίνου. Eb περιέχει τὰ κύρια καὶ τὰ fre 
ρα πρόσωπα, ἀναγκαῖον περὶ ἑκάστου προσώπου πρῶτον 
διαγνῶναι τὴν Óvveuty καὶ τὴν ποιότητα" εἰ γὰρ εὑρΐ- 
σχεται ἐν ἑνὶ καὶ ἄλλο πρόσωπον ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πάντων 
τοῦτο " συμβαίνει, ὡς ἂν ὃ καιρός, φησι, διδῷ χρηστέον" a8 
τουτέστιν ἡ ὕλη, καὶ περίστασις καὶ μέϑοδος, πρὸς τὴν 

τῶν βιβλίων ἐξέτασιν τῶν παρὰ ποιηταῖς τε xol ῥήτορ- 

σιν ἡ γὰρ τῶν προσώπων μετὰ ἀκριβείας ποιότης ἐξε. 

τασϑεῖσα παρὰ τὲ τῶν ῥητόρων καὶ ποιητῶν τὰς δια» 
φορᾶς τὲ xci μεϑόδους αἷς χρῃστέον παρίστησι καὶ ras 30 

6 Áld. χρησόμεϑα. ὅὖ τοῦτὸ alterum Ald, om, 8 Ald, 
ἐπιπρέπει.ι. 59. Ald, τό, 
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ρασχευὴν πρὸς τὴν εὕρεσιν" δεῖ δὲ xoi τὰ εἴδη τῶν Aó- 
γων ὁποῖα ἐφ᾽ ἑκάστον τῶν προσώπων παρείληπται σχο-- 
πεῖν" διάφορα γὰρ εὑρεϑήσεταε. avtixa ὃ Δημοσϑένης 

ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πρὸς τὸ πρόσωπον καταφοριχῷ χέ- 

δ. χρῆται λόγῳ" ἐν δὲ τῷ πρὸς “«επτείνην ὑπὲρ διαβεβλημέ- 
"vov προσώπου Κτησίππου πρὸς ἔνδοξον, ἑτέρου ἐδεηϑὴ 
λόγου“ τὸ οὖν ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ, "τουτέστιν ἢ χρεία 
xal ἡ τῶν ὑποκειμένων περίστασις" OU γὰρ ἀεὶ τὰ εἰρη-- 
μένα συμπίπτει τῷ χυρίῳ"  τεχνικώτατον δὲ τὸ τῶν καε- 

40 090» στοχαζόμενον μὲ ἐχπίπτεειν TOU προσήχοντος 

Τὰ μὲν οὖν ἐξεταζόμενα τῶν προσώπων rA καὶ Or τοῖς ἐγχω- 
μιαστικοῖς ἀκολουϑοῦντα τόποις χρῆσθαι τοῖς ἐμπίπτουσιν, 

Συριανοῦ. ᾿Ἐγχωμιαστιχοὺς *. λέγει τόπους γέ- 
yog , ἀνατροφὴν, ἐπιτήδευμα, πράξεις" τὰ δὲ τοῖς ἐμπί- 

πτου- 

4 Ven. ᾿Ἐγκωμιαστικοὺς μέν φησι τόπους, οὕς καὶ ἀνωτέρω 

ἔφαμεν, γένος, ἀνατροφὴν, ἐπιτηδεύματα, πράξεις, τὸ δὲ τοῖς ἐμ-- 

“πίπτουσιν οὐχὶ τοῖς εὑρισκομένοις δηλοῖ, οὐδὲ γὰρ πάντως ἐξετάζειν 

Sui» ἕκαστα συμφέρει τῶν εὑρισχομένων, ἀλλὰ τοῖς πατὰ τεχνικὴν 
ϑεωρίαν τῷ λέγοντι λυσμτελοῦσιν" κἂν yàg ὦσιν ἐπί τιγων πρόδη- 
λοι πατέρες ἢ πατρὶς, ἄδοξον δέ τι ἔχοντες, παραλείψομεν, ὡς καὶ 

Ζημοσϑένης ἐν τοῖς περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηκεν ὑπὲρ ξαντοῦ λέ- 

γων᾽ Γέλωνα μὲν γὰρ ϑανάτου καταγνωσθέντα, διὰ τὴν ἸΝνιμφαίου 
τοῦ ἐν τῷ Πόντῳ προδοσίαν καὶ τὴν μητέρα ὡς Σκχυτίδα (sic) κατὰ τὸ 
γένος, ταῦτα γὰρ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντός φησι, παρῆ- 

xev, ἐπὶ δὲ τὴν ἀνατροφὴν ὡς χρηστὴν οὖοαν καὶ τὰς πράξϑεις εὖν- 

ϑὺς ἐχώρησε λέγων, ἐμοὶ μὲν τοίνυν ὑπῆρξε παιδὶ μὲν ὄντε φοιτῶν 

εἰς διδασχάλους καὶ τὰ ἑξης" ἐν δὲ τοῖς κατ᾽ Αἰσχίνον λόγοις ἐπὶ 

τοὺς πατέρας ὡς λίαν ἀδόξους, πρὸ τῶν ἄλλων ἔτρεψε τὸν λόγον" 

oUx ἀπορῶν δὲ, ὅτι χρὴ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν εἰπεῖν ἀπορῶ, τοῦ 
πρώτου μνησθῶ" πότερον, ὡς ὃ πατήρ σου Τρόμης ἐδούλευσεν, εἴ 
s; καὶ χρηστὸν ἐκ τῆς ἀγωγῆς ἢ τῆς περὶ τοὺς λόγους ἰάσκήσεως 
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ftrOVUIV , οὗ τοῖς εὑρισχομένοις φησίν “ ιοὔϑὲ γὰρ “πάν. 
τῶς ἐξετάξειν ἕχαστα συμφέρει. τῶν εὑρισχομένων, ἀλλὰ 
τοῖς χατὰ τεχνιχὴν ϑεωρίαν LIT. λέγοντο" συντελοῦσι" χἂγ 
γὰρ ὦσιν ἐπί τινων πατέρερ' ἄδοξοι, ἢ πατρὶς, παρα“ 
λείψομεν " τὰ δὲ πρὸς σύστασιν ἐροῦμεν, “τὰ βλάπτοντα καὶ 
σιωπῶντερ᾽ οὕτω χαὶ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ Gre. , 
quvov πεποίηχε, Γέλωνα 'μὲν τὸν πρὸς μητρὸς αὐτοῦ 
κώππον, ὡς φυγάδα καὶ πρὸς ToU δήμου ϑανάτῳ κατα- 
γνωσθέντα, διὰ τὴν προδοσίαν Nvugolov τοῦ ἐν τῷ 
"Πόντῳ, καὶ τὴν. μητέρα," ὡριΣχυϑίδα τὸ γένος, ἃ .δὴ 10 
πάντα ἐν τῷ κατὰ Κεησμφῶντυς Αἰσχίνης παρέϑηχε, 
σιωπήσας; ἐπὶ δὲ τὴν ἑάντοῦ᾽ ἀνατροφὴν ὡς ρηστὴν 

, u 1 jv. 

ÜnSort αὑτῷ, τοῦτο παραλέλοιπεν" ἐκ γὰρ τῆς rm ἀκῥιβοῦς 

τῶν προσώπων ἐξετάσεώς τε καὶ γρήσεως καὶ ποίὰς ἰδέας né. c 
λειν προσήκει τοῖς λόγοις γνωσόμεϑα.᾿ oloy ὡς Δηβουϑένης" ἐν τοῖς 

πρὸς “ἐπείην ὑπὲρ ϑιαβεβλημένου προσώπου Κιησίππου, τοῦ Χα- 
BoloU παιδὸς", ̓ἀσωτίαν νοσοῦντος, πρὸς ἔνδοξον “τὸν. επτένην ποιὸ 
δύμενος τοὺς λόγους, ἠϑμεωτόριᾳ κόζρηται sux λέαν ὑἐπιεικεστέρᾳ. τ 
Mn, . λέγων, οὐδὲν γὰρ φαῦλον ἐρῶ σοι" ᾽καὶ πάλιν, καὶ γὰρ εἰ "x 

ὦ χρηστός ἐστι «Δεπείνῃς, eig ἐμοῦ ys ἵγεχα ἔστω". ἐν δὲ τῷ κατὰ 
Μειδίου κατὰ διαβεβλημένου. πρρσώπου χωρῶν. καταφορικωτέρᾳ καὶ 

τραχυτέρῳ 3D τῶν λόγων ἰδέᾳ: κέχρηται" ,& δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφά-. 

- vov περὶ τῶν ἐνδόξων πράξεων τὸν ὅλον ̓ διάπλέκει λόγον, πομπι- 

πωτέρᾳ. τὸ καὸδ' ̓ λαμπροτέρᾳ καὺ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐν xd trois: ky λό- 

ye» ἀεὶ "ἐῶν ἽΝ᾽ δημοσίων. wt) τῶν ἰδιωτικῶν. "προσφόρους ἀεὶ τοῖρ 
ποκειμένοις ἐκελεϑέντα προδύποις ὄψει τὰς τῶν “λόγων ᾿δέμς" τὸ, 

μὲν οὖν 'πρόχειροκ τῆς τῶν ἐγκωμιασεικῶν τόπων. χρήσεως Ἰτοιοῦτύνι 

loup , Mots διὰ πάσης ἔχειν φυλακῆς, μή; τε καὶ προςϑῶναι ἀναγ; 

κασϑῶμιεν ἔπος: ὅπερ *. ἄῤῥητον" ἄμεινον" (Od. & 446.1 «ἀλλὰ τὰ 

μὲν πρὸς σύστασιν ἡμεϊέραν "ἐροῦμεν ,΄ τὰ δὲ ᾿βλάπτοντα σιωπήσομεν". 

ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων τὸ ἀνάπαλιν τὰ μὲν ἐκείνοις συνοίσοντα. τελέωφ 

πὰφαλεϊψομει, ὅσα δὲ βλάπτειν ἱνανὰ ἐχτραγῳδήσομεν. ᾿ Ἔστι δέ 

ἑἰς παρά τε δημοσϑένει ναὶ .Θουκυδίδῃ βιαιοτέρα. μέθοδος. w. t; 2. 

Rhetor. IV. 8 
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οὖσαν. ἔχώρηδεν" ἐν μέντοι τοῖς «κατ᾿ «Αἰσχίνον πρὸ * 
παντὸς ἄλλου ἐπὶ. εοὺς προγόνους ἐχώρησεν ὡς ἀδόξους, ̓ 

φάσχων" olx. ἀπορῶν δ᾽. ὃ τι" χρὴ περὶ σοῦ xol τῶν σῶν 
sitet, ἀπορῶ -τοῦ πρῶτον μνησϑώ, πότερον ὡς ὁ. πατήρ 

δ σου Τρόμης ἐδαύλευσεν" εἴ τε δὲ χρηστὸν ix τῆς ἀγωγῆς 
εἶχε xak τῆς * περὶ λόγους ἀσκήσεως, παραλέλαιπεν" καὶ 
ἐν τῷ sigüg anti» ὑπὲρ διαβεβλημένου προσώπου 
Κτησίππου roũ Χαβρίου. παιδὸς ιἀσωτίαν νοσοῦντος 
πρὸς ἔνδοξον τὸν “«Τἐπτίνην ποιούμρνος τὸν λόγον, 79v 

40 χωτέρᾳ κέχρηται τῇ ἰδέᾳ xod, ἐπιεικεστέρᾳ , λέγων" οὐδὲν 
γὰρ φαῦλον ἐρῶ σε" iv dà τῷ. κατὰ Mudciou χάταφορι- 
κῳτέρᾳ. χρὰ ντραχυτέρᾳ, καὶ ἐν. τῷ. περὶ τοῦ στεφάνου, 
ἀπὸ τῶν ἐνδόξων πράξεων τὸν ὅλον λόγον διαπλέχων, 
πομπιχωτέρᾳ ; xo λαμπροτέρᾳ" δεῖ γὰρ μὴ μόνον τὰς 

45 τῶν προσώπων ἐξετάζειν ποιότητας ἐν τοῖς τοιούτοις, 
ἀλλὰ. καὶ τὰς. ἰδέας κατ᾽ ἀλλήλους. τοῖς ὑποκειμένοις 

ἐπιτιϑέναι προσώποιρ" ἔστι. τις xoi ἑτέρα παρὰ Θουχυ- 

δίδῃ καὶ. Δημοσϑένῃ μέϑοδρς βιαιοτέρα" "ἥτις καὶ τὰ 
πρὸς ἐπαίνον τῶν ἐναντίων «ἀπὸ. τῆς γνώμης διαβάλλει" 

40 χαὶ τὰ ? κινοῦντα λοιδορίαν 'ἀπὸ τῆς 'διανοίας. βέλξισεα 
δείκνυσιν. Δδημοσϑένης 5 μὲν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου τὴν 
διὰ τὴν ἐπίδοσιν" τῆς τριήρους᾽ ̓ μεγαλοφροδύνην᾽ αὖ- 
τοῦ καταβάλλων" μέγα, γὰρ Ἢν "vna καὶ τὸ μό- 

3 Ald. xgóc. . «8 Ald. "m . 4 Ald, ταῖς... Ven. 

τὰ καϑ' ἡμῶν xa»oUwvtg, Ald. ἀσιδωρίᾳν.. 6 Ven. “ἀημραϑένης 
μὲν γὰρ, ἦν. d κατὰ Μειδίου δρῶν ἐκεῖνον. μεγᾳαλοφροκρῖντα,. διὰ 

τὴν ἐπίδοσιν τῆς τριήφους, μέγα γὰρ ἣν καὶ τὸ τριηραρχῆσαι. di 
γησιν, μήτι ys δὴ τριήρη ὅλην ἐκ :ῶν οἰκείων ἐπιδοῦναι" ὃ δὲ 

γὴν ἀϊτίαν ἐξετάσας; δι΄ ἣν τοῦτο πεποίηκεν, διαβεβλημῴον ἀπό- 

Ónfs τὸ δοκοῦν ἔνδοξον, φησὶ͵ γὰῤ, ὡς στρατείας — τὸ —.— 

σπούδων" xd) τὸ. ἐνθύμημα τοῦτο συμηληρῶν ἐπάγει" τῷ δῆλον. 
ὡς μηδὲ ἀντειπεῖν αὐτὸν ἔχειν, Oti τὴν, σερατείαν φεύγων. οὗ φιλο-- 

τιμίῳ τρῦτο ἐποίησο καὶ πάλιν, οἰσϑόμοος æ. τὶ ἃς AIld. ἐπέ- 
ϑωσιν. 

͵ 
Di 4 *. 
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VOY τριηραρχῆσαι, μήτε γε δὴ καὶ τὸ roujen ἐπιδοῦναι, 
à. δὲ. διαβάλλων ἀπὸ τῆς διανοίας φησίν" ὡς στρατείας 44 

εἰς. Εὔβοιαν γινομένης, δέον σὺν τοῖς ἱππεῦσιν αὐτὸν 
ἐξελθεῖν, ἐπιδέδωχε τριήρη, δεαφυγεῖν τὸ στρατεύεσθαι 
σπεύδων" xal πάλιν αἰσθόμενος, ὅτε ξύλα διὰ τῆς τριή- 5 
Ῥους: ἤνεγχεν 7. ἐξ ̓ Ευβοίας, φησὶ διαβάλλωκ,. καὶ. χρη- 
ματισμὸς, οὗ λεικουργίὰ *. γέγονεν ἣ ?- τριηραρχία τῷ. xa- 
ταπτεύστῳ τούτῳ" ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ σεεφάνου φεύγων τὸ ὁ 
μέγεϑος τῆς *? διαβολῆς, τὸ περὶ Χαρρώνειανιγεγονὰς πά-, 

e 4 οὖ 

7 Ven. ἤγαγεν: “ 8 Ald. λειτουργοία.Ό. 9. Ald. καί, "Veh; 
et Par. 7. 10 Ven. "τῆς *o' αὐτοῦ διαβολῆς, ὅτι δὴ συμβε: 

βουλευκότος αὐτοῦ πόλεμον ἄρασθαι. πρὸς Φίλιππον τὸ περὶ 
“Χαιρώνειαν ἀτύχημα τῇ πόλει γέγονεν, ἀπὸ τῆς γνώμης αὐτὸ ovy. 

ἐστὴσεν — -- — συμβουλευϑέντα καὶ παρ᾽ : ἡμῶν μὲν ἀεὶ yivó-' 

μενα, παρ᾽ ἐμοῦ δὲ τότε συμβουλευϑέντα "- οὗ γὰρ δὴ τῷ uiv ih 
Πέλλῃ τραφέντι χωρίῳ ἀδόξῳ τέ γε ὄντι καὶ σμικρῷ τοσαύτην ut 

γαλοψυχίαν προσῆκεν ἐγγφέσϑα: , ὥστε «τῆς τῶν ᾿Ἑλλήνων. ἀρχῆς 

ἐειϑυμῆσαι, zal τοῦτο εἰς τὸν νοῦν ἐμβαλέσθαι ἡμῖν xal οὖσωι 

Ι4ϑηκαίοις , ̓καὶ κατὰ, τὴν. ἡμέραν ἑκάστην. ἐν πᾶσι καὶ λύγοις 7 

ka. ϑρωυρήμασι ene. τῶν, προγόνων ἀρετῆς ὑχοργήματα. ὁρῶσι. τρ- 

σᾳΐτην μακίαν ὑπάρξαι, ὥστε τῆς ἐλευθερίας αὐτεπαγγέλτους. D 

ἐομτὸς παραχωρῆσαι, Φιλίππῳ" λοιπὸν τοίνυν ἦν ἀναγκαῖον, ἅμα 

πᾶσιν οἷς ἐκεῖνος ἔπραξεν ἀδικῶν ὑμᾶς͵ ἐναντιοῦσϑαι δικαίως τού- 

τοις, ἐποιεῖτε μὲν ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς ". εἰκότως καὶ προσηκόντως" ᾿ἔγρα- 

pov. δὴ ̓κυδτσννεβούλευον Kad" τοῖς ἐπολιτευόμην χρόνους, ὑμολογῶλ 

In ye μὴν dn) σελέον βεβαῴιῶσᾳα τὴν ἑαὑτοῦ γνώμην ὡς ἀρίστην 
βουλόμενος μὑταστατικῶς ἐφ᾽ ἑτέρους μετάγεὶ τὴν αἰτίαν λέγων". εἰ 
δ' t» (ta God.) δαίμονος — — — ἢ πάντα ἅμα. ἐλυμαίνετο Toig. 

ὅλους, ἕως ἀνέστρεψενς : τί “Δημοῤϑένης ἀδιιεῖ; Ὃ .δέ ya Θουκυδί- 

δῆς τῇ ̓ οἰκοίῳ sez gnpévos βίᾳ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ὀυγέστησέ .ἐε sob 

διέβαλεν "ἀπὸ τῆς γνώμης" δητουμένου 7e; ,οδιὼ el οὗ Κερκυραῖοι. 
οὐδερὶ υυνεμάχησαν, —* ἀπὸ τῆς γνώμης ἐπιχειρήσαντες κατο-. 

σμέδασαν. ὑπὲρ ἢ βούλοετα. ὃ μὲν γὰρ Κερκυραῖός φησι, σύμμαχού, 

16 γὰρ οὐδενός πω ἑκούσιοι ἐν τῷ «πρὸ ερῦ γενόμενοι γῦν ἄλλων 
8.. 
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Dog, ἀπὸ τῆς γνώμης αὐτὸ συνέστησεν εἰπὼν, ὡς καλὰ ^ 

᾿ καὶ τῶν προγόνων ἄξια τὰ συμβουλευϑέντα καὶ ἑξῆρι 

"Er, δὲ πλέον τὴν αὑτοῦ γνώμην βεβαιῶν μεταστατιχώς 

ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς μετάγει τὴν αἰτίαν οὕτως". εἰ δὲ ἢ 

δ δαίμονός. τινος, ἢ: τύχης ἐσχὺρ, ἢ -στρατηγῶν.. φαυλύτης, 

ἢ πάντα ἐλυμήνατο καὶ ie: O δὲ Θουχυδίδης πάλεν 

ζητουμένου, δεὰ. τί οἱ Κερχυραῖάε οὐδενὶ συνεμάχησαν, 
ἀπὸ τῆς γνώμης ἐπιχειρήσας τὸ αὐτὸ υυνέστησέ τε xci 
διόβαλλεν" ὁ μὲν γὰρ Κερχυραῖος συνιστῶν τοῦτά φησιν" 

40 σύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός 1: gt) ἑχούσιοι γεγόνασι xal 
ἑξῆς" καί φησιν, ὅτε δι" ἀπραχμοσύνην. , ὃ δὲ Κορίωϑιος 

διαβάλλων, ὅτι ἐπὶ xaxovQyig a χαὶ οὐκ ἀρετῇ, qe, ἐπε- 

τήδευσαν, βουλόμενοι σρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μαρτυρα 

ἔχδιν e 

45 Zonar re ov. Toig ἐμπίπτουσιν ἀντὶ τοῖς χρησι- 

μεύουσιν" οἷον περὶ Δημοσϑένονς λέγοντος, μὴ͵ βιᾶζε- 
σϑαι τὸ δειλὸν. αὐτοῦ περιτρέψαι εἰς ἔπαινον" τοῦ 
πανηγυριχοῦ γὰρ τοῦτο" τινὲς. γὰρ λέγουσιν, οἱ Xa 
ἄμεινον , oig: xata χαιρὸν' εὑρισκομένοες , ἵνα. ki ἐξήγη- 

οὖ σις ὁμοία fj TQ, ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ“. οἷον εἰ xpiytig 
Δημοσϑένη διὰ τὴν συμβουλὴν τῆς συμμαχίας " "Siv-, 
ϑίων, μὴ ὡς λειποτάχτην αὐτὸν διαβάλῃρ ἢ ἢ μιοότεχνον, 

ὅτι ἐλευχειμόνησεν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ τῆς ϑυγατρός" οὕπω 
γὰρ. γεγόνει ταῦτα. ᾿ 

. 4c t. ᾿ - 

δ᾽ οὐδὲ δεησόμενοι ἥκομεν, καὶ ἅμα Vic. τὸν παρόντα mélapos Xo- 
φινϑίων ἔρημοι δι᾽ αὐτὸ καθέσταμεν, καὶ περιέστηκεν dj. δοκοῦρα 

Spi» 'πρότερον σωφροσύγῃ, τὸ μὴ ἐν ἀλλρερίᾳ συμμαχίᾳ τῇ κοῦ πέ- 
Aag γνώμῃ συγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλέα wel ἀσϑένεια' pptyopirt " 
o δ᾽ ὧν Κορίνϑιος ἐκ τοῦ ἐνανείον διέβαλεν. τὸ πρᾶγμα" εἰπὼν, 
φασὶ δὲ συμμαχίαν διὰ τὸ σώφρον οὐδενύς πω δέξασθαι." τὸ δὲ 

ἐπὸ κακουργίᾳ καὶ οὖκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν σύμμαχον :ε. οὐδένα, 
βουλόμενοι πρὸς τὰ ἀδικήματα ὀδὲ ἱμάρτυρα ἄχειν.;: — 14 αὖδι. 
νὸς Ald. Par, om., recepi ex Ven, ct Thuc, L 38. — Lim, 
aq. Ald. habet διαχραχμορύνην.. (MEL: Tuto on nn o9] 

"n 
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: Μαρκελλίνου. “Σφύδρα διδασχαλεχὸν τοῦ λόγου 
τὸ  ὀχῆμα" ἀναχεφαλᾳίωσιν γὰρ πάντων τῶν εἰρημένων 
ἔχϑι" τὸ δὲ τοιοῦτον δαφὴ καὶ εὐκρινῆ τὸν λόγον Lisa 

γάξεταιι ἐξέτασιν δὲ ἐπιδέχεται διὰ τὸ ἔχειν ποιότητα, 
ὕπερ οὐχ ὑπάρχει τοῖς ἀαρίστοις" δεῖ δὲ εἰδένας,, ὅτε ἢ 

᾿ἰχολουϑεῖ τῷ πρασώπῳ τὰ ἐγκωμιαστικά" ἀλλ᾽ οὐ πάντα 
εἰς πάντα, ἐπεὶ διάφορα "3. τὰ πρόσωπα" xol τῷ μὲν κυρίῳ 
διὰ τὸ. ὠρίσϑαι τὸ πρόσωπον πάντα ἀκολουϑεῖ, γένος, 
πατρὶς, καὶ ἑξῆς" οἷς χρηστέον, ὡς ἂν δοχιμάσωμεν συμ- 

φέρειν, πολλάχιρ χὰρ καὶ σιωπῆσαϊ τινα πρσαήχει διὰ 19 

τὴν χρείαν" τῷ δὲ προσηγοριχῷ αὖκ ὅτι. πάντα. ἐμπί- 
πτει" ἔχει δὲ πάντως τι τῶν" ἐγκωμιαατικῶν" xoà ἐπὶ 

τῶν χυρίων δὲ τοῖς ἐμπίπτουσι χαὶ συμφέρουσι χρησό- 

μεθα" Qr οὖν Δημοσϑένῃς ἐγκωμιάξων QU πᾶσιν ἐχρὴ- 

σατο, ἀλλὰ τὸ μὲν γένὸς ἐσιώπησεν ὡς ἀδοξότερον " 15 

ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων ποιεῖται τὸν λόγον καὶ τὰν ἔπαι» 
ya * ἐμοὶ μὲν "rati ὄντι, φησὶν, ὑπηρξε φοιτᾷν εἰς τὰ 

προσήχογτα διδασκαλεῖα. 13 Αἰσχίγην δὲ συγχρίνων πρὸς 
ἑαυτὸν xal ἀπὸ τοῦ. γένους καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πεποίς 

ται ψόγον" μελετῶντες ov» τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν Ow. 30 

«λευσόμεϑω" τὰ διαβεβλημένα δὲ παρήσομεν" ἐπὶ δὲ τοῦ 
ἀντιδίχον τὸ ἐναντίον. 

Οἷα ἐπιδέχετωι. δὲ ἐδέτασιν τὰ τε ἀάριστα να οἷον τὸ st zl 16 

Σσάζοντα d ὅλου, olo» * δία νέο; πλούσιρε ἐἰ ἐπί τῳ ἢ χρένοιεν 
ἀλλήλους" ἃ yàg: ἄν, τις εἴποι κατὰ τοῦ ἑτέρον, τοῦτα. καὶ κατὰ 25 

i τοῦ ὁτέρου ióron, - 

“Συριανοδ x«l Zonargov. Merá? τὰ ἐξετα- 
ζόμενα ἐπὶ τὰ ἀνεξέταστα χωρεῖ" ταῦτα δὲ ἐπὶ μὲν πε: 

— 

12 Ald. ἐπιδιάφορα, 13 Ald. διδασκαλία. Par διδασχά- 

λια. seripsi διδασκαλεῖα. 

4 AM, οἷον δύο' νέοι — — -- τοῦ ἑτέρου ἔσται. Vba. 2 
Ald, 46. 3 Ven. Σκανῶς περὶ τῶν ἐξέταξομένων προσώπων δια- 
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pow, καὶ niat, ὅτι συμπρεσβευτῆς ἦν αὐτῷ Αἰσχίνης, 
xal, χοτὰ 'aovro- ἐξίισάζειν δοχῶν φησιν" ἐγὼ δὲ οὗ σνμ- 
ᾳεπρεσβρυχέναι * φημί σοι, πρεσβεύειν μέντοε σὲ μὲν 
πολλὰ καὶ. δεινὰ, ἐμαυτὸν dà ὑπὲρ τούτων τὰ βέλτιστα" 

5 Ὑπερίδης 9à- ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύψης τῆς ἑταίρας ἐξισάζον- 
τὸς αὐτῷ τοῦ, Ls yai. Εὐϑίαο ὁ. κατήγορος αὐτῆς ἔγνω 

αὐτὴν, ὥσπερ χαὶ ὁ “συνηγορῶν ᾿Ὑπερίδης, εὗρε μικρὰν 

διαφοράν" τὸν μὲν ὅπως σωϑήσεται ἐκ παντὸς τρόπον 
ζητεῖν, τὸν δὲ ὅπως ἀπολέσειδν. 

4 Μαρκελλίνου. Παρατηρητέον ὅτε καὶ τὰ ἀύρι- 
στα ᾿πρύσωπα καλεῖ " φύσει γάρ ἐστι πρόσωπα, οὗ μὴν 
ἐξετάζεται" οὗ γὰρ ἔχει τὴν τῆς ποιότητος χατασχευὴν 
ἢ ἀπὸ γένους ἢ ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων, ἢ ἀπὸ πράξεων ἢ ἢ 
ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώπῳ , ὧν 

15 γὰρ ἡ γνῶσις ἀφανὴς, ἄδηλα ὁμοίως χαὶ τὰ παρεπό- 
μενα" ὅπερ δὲ ἄνω παραλέλοιπεν ὃ τεχνικὸς, πληρώσας 
τὴν διαίρεσιν ἀναλαμβάνει". τί δὲ τοῦτο ἦν; τὸ ποῖα 
μὲν πρόσωπά ἐξέτασιν ἐπιδέεται" τίνα δὲ ἄλλὼς χρείας 
ἕνεχα μόνης καὶ σχήματος παραλαμβάνεται" περὶ δὲ 

20 τῶν ἀορίστων φησὶν ὁ Πολέμων, ὅτε ἐπὶ μὲν τῶν πλα- 
σμάτων ποσῶς ἔχει χώραν δορυφορήματι ἐοικότα μόνον" 
ἐπὶ δὲ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔτι" πῶς γὰρ οἷόν τε, ποιότη- 
“ψῃτὸς μὴ ὑποκειμένης ἐξετάζειν πρόσωπα" ὅμως o 

πάντῃ ἄχρηστα" αὐτὰ μὲν γὰρ καϑ' ἑαυτὰ σύστασιν 
35 οὐχ ἐπιδέχεται ἐξετάσεως ; εἰς ἀπόδειξιν δὲ ἑτέρων παρα- 
᾿λαμβάνεται" xal περὶ τούτου τρεῖς ἡμῖν παραδέδωχε μ8- 

ϑόδους ἡ 52 τέχνη , ἃς καὶ παρεϑέμεϑα' τὰ δὲ ἰσάζοντα 
δι’ ὅλου οὐχ ὅτι πρόσωπα οὐχ ἔχει ἐξεταζόμενα, ἀλλὰ 
διὰ τὸ 4gato» τῶν προσώπων ov δέχεται ἐξέτασιν" δύ- 

50 vara, δέ tig: ἐπὶ τούτων καὶ. μικρὰ διαφορὰ σύστασιν 
δοῦναι τῷ προβλήματι. 
* — — 

L 

. 8 Ald. Par. συμπρεςβ. scr, συμπεπρερῇ, 
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“Ὥσπερ δὲ τῶν προσώπων, οὕτω T καὶ τῶν πραγμάτων dor) 
, SU διαφορά, C 

Συριαγοῦ καὶ Zonárgov. Οὐχὶ κατὰ τὴν 
ποσότητα φαμέν" ? τὰ μὲν γὰρ ἄχρις ἑπτὰ πρόεισι, ? vd , 

δὲ τρία ἔχει μένον , ἀλλὰ κατὰ. τὴν ποιότητα" πολλὴ γὰρ δ 

καὶ τούτων 7 πρὸς ἄλληλα διαφορά. Φασί τενες 4 ἐνδεῶς 
χανταῦϑα τὸν τεχνογράφον εἰπεῖν" ὥσπερ, γὰρ͵ ἀνωτέριν 
τὴν τῶν προσώπων ὕλην παρέλιπεν, μίαν μόνην εἰπὼν 
ἐπὶ τῶν ̓ἑπτὰ διαφορὰν τὴν τῶν ἐγκωμιαστιχῶν τόπων, 
ἢ μάνον τοῖς ὡρισμένοις ἁρμόττει καὶ κυρίοις, οὕτω χὰν- 10 

ταῦϑα παντελὼς τὴν τῶν πραγμάτων ἠγνόησε διαφο- 

ράν" αὗται γὰρ, ἃς τίϑησιν, οὐ παγτός. εἰσι πράγματος 

διαφοραὶ, ἀλλὰ στοχασμοῦ “μόνου " εἴπωμεν. δὲ ἡμεῖς 
ἄνωθεν ἀρχόμενα τὴν τῶν πραγμάτων διαίρεσιν" τῶν . 

πραγμάτων τὰ μὲν ἐστι xat. εὐϑύ, 5" và δὲ χατὰ τὸ 15 

ἐσχηματισμένον" ἢ γὰρ λέγει τις ᾿ὀνειδιξόμενος. αὐτὸ τὸ 40 
πράγμα ποιήσαι , ὅπερ χαὶ διδάσχει" διὸ καὶ ᾿καλεῖταν 
χατὰ τὸ εὐθύ" ἢ ἄλλο μὲν λέγει, ἄλλο δὲ βούλεται δεῖ- 
αι" χαὶ χαλεῖται τοῦτο ἐσχηματισμένον" καὶ τοῦ μὲν͵ 
κατ᾽ εὐθὺ τροῖς el ἀνωτάτω διαφοραί" τὸ κατὰ χρίσιν, 20 
τὸ χατὰ συμβουλὴν, τὸ χατὰ φυγὴν xa) δίωξιν" ̓ τού- 

τῶν δὲ τὸ μὲν κατὰ συμβουλὴν ἄτμητον" τὸ δὲ κατᾷ 
κρίσιν τέμνεται , εἴς 76 τὰ xarà ἀμφισβήτησιν", ἐν ἀμ- 

φοτέροις yap χρίσις ἐστί" χαὶ ovre κατηγορία, οὔτε 

ἀπολαγία. ».. ἀλλὰ χρίσις τοῦ εἰ δεῖ δοῦναι ἢ τοῦ ποῖον 25 

δοῦναι" ἢ τὸ τί δεῖ δοῦναι" τὸ δὲ κατὰ φυγὴν καὶ δίω- 

δι» τέμνεται εἰς ὀχτὼ διαφοράς" πρῶτον ἐφ᾽ οἷς δέον 
ποιῆσαι οὐχ ἐποίησεν" ᾧς ὁ φτρατηγὸς ὁ μὴ ἀνοίξας 

τὰς πύλας vurtup τῶν αἰχμαλώτων ἐλϑόντων, καὶ xQu- 

1 Ven. οὕτω δέ. 2 Ven. φημί. 8 Ven. προελήλυϑε δια. 

᾿ φορῶν, τὰ δὲ͵ vola. ἔγχει μόνον... Ald, Par. τὰ. δὲ τρεῖς, omisso, 

ἔχει μόνον. — & Sopatri baec sunt. — 5 Ald, κατευϑύ. . . 
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youevog* | xal dy οἷς δέον μὴ προιῆσαρ ἐπφίησεν" ὡς ὃ 
ἐπαχολουϑῶν à ἄχειρι M ἀριστοῦ καὶ γελῶν καὶ χρινόμενος 

a ὕβρεως" χαὶ ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν" ὡς γυνὴ 

νύκτωρ δακρύουσα. xal χρινομένη μοιχείας" ἢ ἀφ᾽ ὧν ? 
δ εἶπέν τις, ὡς ὃ πλούσιορ᾽ ὁμώσας ἐν συμποσίῳ τυραγνή- 

σειν, καὶ κρινόμενος , ἢ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι εἶπον χρινόμενοε 
" περὶ αὑτοῦ, ὡς ὁ Θεμιστοκλῆς χρινόμενος, ἐπειδὴ Tœu- 

σανίας ἔφη ᾿αδινόμενος,. κοινωνὸν αὐτὸν εἶναι τῆς προ- 

δοσίας "" xoi αἱ τρεῖς αὗταὶ, ἃς ὃ τεχνικὸς προσέχόμε- 

10 σεν" xal τοῦ μὲν κατὰ τὰ εὐϑὺ αὕτη ἡ διαίρεσις, ταῦ 

᾿ δὲ χατὰ᾽ τὸ ἐσληματισμένον τρεῖς αὗται διαφοραί: xal 

àx τοῦ μείζονος " οἷον Δημοσϑένης ἥλω ἐπὶ Dos ἄρπα- 

λείοις χρήμασι: χαὶ ὃ μὲν κατήγορος φυγῇ * αὐτὸν bn- 

μιοῖ, ὁ δὲ τεϑνάναι ἀξιοῖ" τοῦτο “γὰῤ ἐσχημάτισται" οὐ 
45 γὰρ ἀποϑανεῖν βούλεται, ἀλλ᾽ εὔνουν διὰ τούτου ἑαυ- 

τὸν δεῖξαι βούλεται τῇ πόλει" ix τοῦ μείξονος δὲ λέγε- 
ται, διὰ τὸ προτεῖναι μεῖζον τοῦ κατηγόρου τὸ οἰκεῖον 

ἐπιτίμιον!" ἕτερον δὲ πάλιν κατὰ τὸ πλάγιοψι οἷον "ium 
συνεῖναι τὸν πατέρα τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ , xai γόμος τὸν 

20 τρισαριστέα αἰτεῖν ὃ βούλεται γέρας" ἠρίστευσεν ὁ πα- 

᾿ τὴρ ; ἐλειποτάχτησε 3 δὲ ὁ παῖς καὶ ὁ μὲν πατὴρ ἀξιοῖ 

εἰς τὸ γέρας μένειν τὸν υἱόν ὁ δὲ παῖς φεύγειν αἰτεῖς 

πλαγίως͵ γὰρ τὴν μοιχείαν εἰσφέρει , καὶ οὐ φανερώς, 

φάσχων, αὐτὸν ἄξιον μὲν εἶναι φεύγειν, τὴν δὲ γυναῖχα 
25 ἑχανὴν τὸν πατέρα ϑεραπεύειν" καὶ ὅτι οὗ δεήσει ἑτέρας 
,γυναιχὸς τῆς μητρὸς ϑαγούσης τῷ πατρί" roiroy εἶδος 

τὸ ix τοῦ ἐναντίου" olov νόμος τοῦ προδότου μηδὲν εἷ- 

vea, μνημεῖον" καὶ ol Θεμεστοχλέους παῖδες ἀξιοῦσι χα- 

ϑαιρεϑῆναι τὰ τείχη. , οὐ γὰρ τοῦτο' βούλανται, ἀλλὰ 

80 διὰ τῆς τῶν τειχῶν ἀναμνήσεως εὔνουν ἀποδεῖξαι Θεμι- 

στοκλέα τῇ πόλει, καὶ εὐεργέτην ἀλλ᾽ οὐ προδότην" διὸ 

6 Ald. ὄχείρε. 7 Ald. ᾧ.. . 8 Ald, φυγή. .9 Ald. 
élinos. . e 21e i 2. 

- 
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καὶ ἀπὸ vo9. ἐναντίου "eges v^ “ἐναντίον yao εὔνους "P 
προδότῃ ΝΞ ΕΣ ἊΝ t4 

Μαρκελλίνου. Korg" ἐῶν προσώπων λέγων 
τὴν ποιότητα, τὰ ἰσχυρότερα καὶ πλέΐονα τὴν ἐξέτασιν 
ἐπιδεχόμενα προέταξε, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ περὶ τῶν δ 
πραγμάτων᾽ ποιεῖ, τὰ ἰσχυρότερα. πρότάττων τῶν ἀσϑε- 

νεστέρων. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ τὰ πρά- 
ynota ἐστι τὰ σημεῖα" iy δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσι. τὰ 

ἐγχλήματα, ἔν μὲν γὰρ τῷ oroxaouꝙᷓ ἐπειδὴ περὶ τῆς. 
οὐσίας ἔστιν ἡ ζήτησις, εἰ ἔστι τὸ" ἐγκαλούμενον καὶ εἰ £0 

γέγονεν ὑὕτως, ὡς o χατηγορός φησι, τὰ σημεῖα ἐστὶ 
τὰ ἐξεταξόμενα" δι᾽ ὧν σπουδάζομεν ἀποδεῖξαι, καὶ συ- 
στῆναι. τὸ ἔγχλημα, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐπειδὴ. οὐχ ἔτὲ 

περὶ τῆς οὐσίας ἐστὶν ἡ ζήτησις, αὐτὸ τὸ ἐγκαλούμενόν 
ἔστιν τὸ ἐξεταζόμενον. | . 48 

Kal ἰσχυροτάτην μὲν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται ταῦτα ,- ἐφ᾽ οἷς τις aj. 
τὸς ὡς ποιήσας. κρίνεται, ὡς ὁ ϑάπτων τ᾽ τὸ »τοσφαγὲς σῶμα ἐπ᾿ 

ἐρημίας, , καὶ φωραϑεὶς καὶ φόνου φεύγων. ' 

Συριανοῦ. Εἰκότως, τοὺς γὰρ λογισμοὺς, ὧν ἂν 

βουλοίμεϑα πράττειν , ἀεὶ προχείρους. ἔχομεν", xol τὰς 20 

αἰτίας προηυτρεπιχότες" «ἀπολογέας: Té καὶ 3 προφάσειβ 

πιϑανὰς oi τολμῶγτες .2008 - Ju “πουδῖν," οὕτως ἱπρὸς τὰ 

πράγματα χωροῦσιν. 

uM «mát gov. | ᾿᾿Ισχυρότερα γὰρ πρὸς ἐξέτασιν ταῦ- 

, ἐφ᾽ οἷς’ τις ποιήσας χρίγεται., ἢ ἐφ. οἷς ἕτεροι. 25 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐφ᾽ οἷς εἶπεν. οὐχὶ ἐξ ὧν" καίτοι τὸ παρά- 
δειγμε. στοχαστικὸν. ἐπήνεγκεν" ἐν δὲ τοῖς στοχασμοῖς 

οὐκ ἐφ᾽ οἷς ἐποίησέ τις χρίνεται, ἀλλ᾽ ἐξ dy | κρίνεται 
— — — — 

4 ὡς ὃ ϑάπτων — φόνου φεύγων 'Ven.om, 3 Ald. et Par. 

τς. Ven, τε καί. , DIE 
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qio he τοῦ͵ agamdwoa* ̓ τὸ γὰρ ἐφ᾽ οἷο ἐν ταῖς ἄλλοις 
ὁρᾶται στάσεσι" πρὸς 0 φαμεν, ὅτι οὐ πρόχειται αὐτῷ 

yvy ἰδιαζόντως περὶ τῶν ἐμπιπτόντων ἑ ἑκάστῃ στάσει δια- 
λαβεῖν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς περὶ πραγμάτων ἐξέτασιν ἐπιδεγο- 

| B μένων, xal κατεχρήσατο τῷ πράγματι σαφηνείας ἕνεχεν. 

Μ αρκχελλίνονυ. Πλείστην͵ εὐπορίαν, χαὶ ἐξέτασιν 

ἐπιδέχεται, Or ἂν ἐφ᾽ οἷς τις αὑτὰς ποιήσας κρίνεται" 

τοῖς γὰρ ἐξ αὐτοῦ πεπραγμένοις τοῦ φεύγοντος μαρτυρεῖ 
χρώμενας Q κατήγορος" χαὶ πολλὴν ἕξει τὴν ὕλην. xoi 

40 εὐλογωτέραν ἔχει τὴν κατηγορίαν" τοῦτο δὲ δῆλην ἐκ 

τοῦ παραδείγματος" ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑάπτειν ? ἡ ὕλη xal 
ἥ εὐπορία xai τὰ ἐνθυμήματα τῷ κατηγόρῳ ἀφ᾽ ̓ οὗ 
nénoeyev. * ὃ φεύγων" εὐδιαιρέτως xal σαφῶς τὴν σύγχυ- 
σιν φυλαττόμενος. περὶ τῆς τῶν πραγμάτων δυνάμεως 

$5 λέγων σταχασμὸν : ὡρίσατὸ μὴ ἔχοντα, προσώπου ἐξετα- 
σιν, ἀλλὰ πρόσωπον ἀόριστον τὸ τίς » ἵνα φανερῶς ἡμὰς 

τοῦ πράγματος τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν εὐπορίαν αὐτὴν xao" 

᾿αὑτὴν διδαδῃ" καὶ uy ταραχϑῶμεν τῇ συγχύσει" μηδὲ ἃ ava- 

μεμιγμένον, προσώπαυ ἀμφιβάλωμεν, εἰ τὸ πρᾶγμα ἐστι 

80 τὸ τὴν εὐπορίαν παρεχόμενον, ἀλλ᾽ ἰδίῳ χαὶ τῶν πρα- 

γμαάτων. καὶ τῶν προσώπων γινώσχωμεν 5 τὴν ἰσχὺν, διά 
. τί δὲ μὴ εἶπον dE ὧν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οοἷς, καὶ στοχαστεχὸκ 

ἤνεγχα παράδοιγμα ; ; περίεργον ̓ ἥγεῖεο περὶ τούτων δι» 
δάσχειν, πάντα. γὰρ πράγματά εἰσε καὶ τὼ σημεῖα καὶ 

35 τὰ ἐγχλήματα. D 

“ευτέραν δὲ, δτ᾽ ἂν ἑτέρου πράξαντος κῶν, εἰς αὑτὸν Ὁ ἄνα- 
φέρηται τὸ κρινόμενον" οἷον 3 τρισαριστέως εἰκόνα ἔστησαν ol 

: πολέμιοι, ' καὶ “φεῦγει προδοσίας. 

Συριανοῦ καὶ Xonatgov. Δευτέραν * ἔχεε 

5 Ald, 9a 5 s). 4 Ald. πέπραχϑεν. . B Ald. era- 
χασμός. 6 Ald. ,7ινώσκομεν, . TM 
' 4 in Ven. supra scriptum est ἡμᾶς. "3 οἷον. τρισαρ.. — — — 
προδοσίας Ven. om, δὅ Syriani expositionem Ita exhibét Ven? 
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τάξιν ταῦτα"- διότι ποπλανημένουρ ἐπιδέχεται. τοὺς λοι 
γισμούς" ὧν γὰρ ἄλλοι “πεπράχασεγ' sug. ἂν, ὡρισμένας, 
ἀποδοίημεν αἰτίας" εἴ 7ε μὴ συνήδει μὲν αὐτοῖς " τὸ δὲ 
συνειδένας τῷ xaxa πάντως ὑπεύϑυνον.. " 

'Μαρκχελλίνου. ᾿δνταῦϑα γὰρ ἄλλου μὲν 7] πρᾶ- δ 
hc, λέγω δὴ τὸ eros τὴν εἰχονὰ, φανερῶς δὲ εἰς αὖ- 
τὸν ἔχει τὴν ἀναφορὰν τὸ χρινόμεδον" αὐτὸς γάρ ἔστιν 

ὃ γεγραμμένος, ὅϑεν καὶ χρίγνεται" πῶς γὰρ ἠδύνατο 
JD 

Τῶν πραγμάτων, ἐφ᾽ οἷς ἡ κρίσις, ἢ nag! ἡμῶν γιγνομένων fag". 
ἑτέρων», τὰ : μὲν παρ᾽ ἡμᾶρ πετραγμέᾳ τὴν πρρωτίστην ἔχει τάξιν... 
τὰ δὲ mag ἄλλων ἢ ῆ ἄντικρυς εἰς ἡμᾶς. ἀναφέρεται , ὅπερ, ἐστὶ qu, 

γερὼς x ἢ ἐξ ὑπονοίας ' τὰ μὲν . ovy ἄντικρυς εἰς ἡμᾶς; ἀναφερόμενα, 

τὴν δευτέραν ἢ ere τάξιν , διότι πεπλανημῶου; ἐπιδέχεται. τοὺς λο- 

χιαμούς" ὧν γὰρ ̓ἄλλοι. πεπράχασιν , πῶς ἂν ὡρισμένας ἀποδοίημεν 

αἰτίας, εἴγε, μὴ συνειδείημεν αὑτοῖς" τὸ δὲ συνειδέναι τῷ xg 

πάντως ὑπεύϑυνον. τὰ .0i ἐξ ὑπόνοίας «τὴ» τρίτην εἰκότως ἐπιδέχε- “ 

ται τάξιν πολὺ γὰρ ἀσϑενίατερον τὸ ἐξ ὑχονοίαὶ - — 

φόμενον 1. -4p»a ποῦ ἄντικρυς " πεκλωνημόνοω 7ὰρ σῳόδραλικαὶ παν». 

τάκασιν ἀβέβαια" τὰ "τῶν, ὑπονοιῶν" ἀληϑείας τὸ καὶ ψεύδους éni-. 

σης ἀπέχοντα". ιἀπαρήσμα B ox mes τέναφ. ἕνεκα τὴν' τρίτην τῶν 

πραγμάτων τάξι», μεταξὺ τειάχϑαι τῶν αροειρημέχων po φήσας, v? 

οὗ δευτέραν, ̓αὑτὴν τέταχεν, ἀλλὰ τρίτην, τὸ, γὰρ μεταξὺ, ζηλο» , Ag. 

μεσύτητά τινα δηλοῖ" τρίτην μὲν. οὖν. ; αὐτοῖς͵ ἐπιπέϑειηε iem, » διότι 

τὴν εὐπορίαν ἐγ -τοῖς ζητήμᾳσιν —* τῶν προειρημένων, ἡμῖν 

χορηγεῖ" ᾿ μεταξὺ δὲ αὐτὰ κέκληκεν , ἐπείπερ, ἀμφοτέρων μετέχει τῶν 

ἀνωξέρω τὰν ων, ᾿οἷον ἐπὶ ᾿Αρχιδάμου"" “ 10 γὰφ πρᾶγμα ἐκεῖσε τῇ 

μὲν πρώτῃ τάξει τὼν πραγμάτων κοινωνεῖ, διότι πέπρακτομ Αρχιδά- 

μῳ ἄλλα τιγὰ, ἐξ ὧν καὶ ἢ T^c. δωροδοκίᾳς ὑπόνοιᾳ βεβαιοῦται" 

χρόνον τε γαρ ὀλίγον ἐν τῷ ἐπιδτρατεύειν διέγριψεν" ac xai Goy- 

χυβίδης φησὶ, καὶ τὴν ᾿Αττικὴν ᾿δηώσὰς, μύνους τοὺς ̓  Περικλέους, 

ἄγροὺς ̓καταλἔλοιπεν ἀδῃώτους, , τῇ ὲ δευτέρᾳ πάλιν' κοινωνεῖ; ? διό" 
Ti τὸ παρὰ ᾿Μεζιαλίους πεπραγμένον εἷς "4ρχίδαμον ἀναφέρεται" οὔ 

μάτην , ἀλλὰ duh τὰ πρότερον ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿χρχιδάμον πρὸς χά- 

qr ᾿Αϑηναίων γεγονότα οἱ 
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xal τοῦ. ἀφορᾷν χαὶ δακρύειν τῆς ἀχροπόλέως ἀσίστα- 
τον εὑρίσχεται, τοῦ προχειμένου ζητήματος , xal aqeu- 

θουμένου τοῦ τῶν πεντήχαντα. ταλάντων ὑπὸ Περικλέους 

εἰρημένων , οὐδὲν ἧττον συνισταμένου , δῆλον ὅτε οὐχ 

5 ἂν εὖ) σημεῖον". .xal γὰρ εἰ “δρίσω οὕτως τὸ παρὸν ζητη- 

μα, xal εἴπω" ᾿Αρχίδαμος ἐπανελθὼν ix τῆς ᾿Δττικῆς 

χρίνεται δώρων, συνίσταται" τὴν γὰρ κατηγορίαν καὶ 
τὸ σημεῖον ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἔχει", φημὶ τοῦ βραδύναε 
καὶ τῶν λοιπῶν xoi οὐδὲν δεῖταα τῶν Περιχλέους λόγων 

40 εἰς ἀφορμὴν σημείου" ἄλλως τε οὐδέποτε ἄδηλον ἀδήλῳ 
χατασχευάξεται, ἀλλὰ τῷ δύλῳ τὸ ἄδηλον, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ἀφορῶντος νέου tig τὴν. ἀχρύπολιν καὶ δακρύοντος, ἐχ 

γὰρ τοῦ δαχρύειν δήλου, τὸ ἄδηλον ἡ τυραννὶς βεβαι- 

οὕται" ἐνταῦϑα δὲ xal Ἑρμογένης. μαρτυρεῖ, ἄδηλον ti- 
45 γαε τὸ σημεῖον" φησὶ γὰρ͵ ὅτι τῶν πεντήχοντα ταλάν- 

των ἄντικρυς αὐξαμῶς εἰς ᾿Αρχίδαμον ἀναφέρεται" ὥστε 

τοῦτο οὐχ ἔστιν εἶδος ζητήματος, τὸ ἐξ ὑποψίας λέγω" 

ὅλως δὲ τοῦτο τέϑεικεν ᾿Ἑρμογένης πρὸς Μινουχιανὸν 

ἐνιστάμενορ". ἐπειδὴ ἐκεῖχος εἴρηκξ, ατοχασμὸν καὶ ἀπὸ 

40 πράγματης᾽ ἐλλιπῆ, οὗ καὶ παράδειγμα «τὸ TOV. agerro , 

ὃς φόνου χρίνεται, ; ἀφανοῦς γενομένου" τοῦ πατρός" 
φυσικώτερον δὲ τοῦτο ἀποδέδωκε xav “Ερμογένης βούλη- 

ται πρᾶγμα. τὴν ἀσωτίαν. χαὶ σημεῖον εἶναι" οὐ γάρ 
ἔστιν ἡ. ἀσωτία πρᾶγμα, ἀλλὰ. ποιότης, τὸ ̓ πρόσωπον 

45 συγιστῶσα ὡς χαὶ "Aoyidapov τὸ. περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν βρα- 

δῦναι" ὅϑεν οὐδὲ ἀμξιβομένου τοῦ πρασώπου. ἐπὶ τῶν 

ξητημάτων. τούτων συνίσταται" “δρμογένης μέντοι 'φεύ- 

γων τὸν ἀπὸ πράγματος ἐλλιπῆ. στοχασμὸν,͵ τὸ μεταξὺ 

τοῦτο ἐφεῦρεν εἶδος. | 

τὸ Μαρκελλίνου. Καχῶς: εἶπεν ἃ μεταξὺ τούτων 
ἐστίν" τὸ γὰρ μεταξὺ τούτων μετέχειν ϑ λει. ἑκαξέρων᾽ 

τοῦτο δὲ τοῦ μὲν πρώτον οὐδὲν μετέχει, . τὸ ἀφ. ὧν 

αὐτὸς ἐποίησεν, τοῦ δὲ δευτέρου δλίγον τε;: τὰ ἀφ᾿ ὧν 
᾿ἕτε- 
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ἕτερος ἐποίησε μόνο" τινὲς δὲ φιλονείχως λέγουσεν,. 
ὅτι, καὶ τοῦ πρώτου μετέχει τὸ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἐποίησεν" 
ὃ γὰρ ἄσωτος ἀφ᾽ ὧν πράττει αὐτὸς , ἄσωτος χρίνεται 

᾿ καὶ γνωρίζεται, ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ ἐπὶ τῆς ἄφα- 

Ψείας toU παϊρὸς ἄσωτος ἐγένετο" ἀλλὰ πρὸ δέχα, εἶ 5 

rixoc, ἢ xal εἴχοσιν ἐτῶν" διὸ οὐχ ἂν εἴη σημεῖον ἢ 
ἀσωτία τῆς ἀφανείας" δεῖται γὰρ τὰ σημεῖα τὰ tixóra.40 
ἢ τὰ τἐχμήρια ἀπὸ τῶν γρόνων ἀποδειχνύναι γεγονότα, 
ἐν οἷς dol τὰ ἐγκλήματα γεγονέναι φάσχομεν᾽" ἀποδέ- 
δειχται οὖν ἡμῖν ἐκ τούτων, ὡς OU μετέχει τῆς πρώ- 40 

της" τινὲς δὲ ἐξηγήσαντο τὸ μεταξὺ, τὸ μηδενὸς τῶν. 

δύο μετέχον" τρίτην δ᾽ ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ πολὺ ἀπο- 
οὠτερῦν ἐστὶν εἰς χατασχευὴν τῷ Χατηγόρῳ, μήτε 3 ἀφ". 
ὧν ἐποίησεν Ὁ χρινόμενος οὔσης τῆς χρίσεως, μήτε &V- 

ἔἰχρυς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένου τοῦ πραχϑέντος tov 
χρινόμενον" καλῶ δὲ προσέϑηκε * τὸ ἐξ ὑπονοίας" οὐ 
γὰρ ἔχομεν εἰπόντα τι Περικλέα ἐν τῷ προβλήματε περὶ 
Ἀρχιδάμου, ἀλλ᾽ ἐξ ὑπονοίας ὃ ᾿Αρχίδαμος ὡς στρα- 
τηγὸς ὧν χρίνεται, εἰπόντος Περικλέους, εἰς δέον ἀνη- 
λωχέναι τὰ χρήματα, δῆλον γὰρ, φήσει ὃ χατηγορῶν, 20 
ὅτι οὐδενὶ παρεῖχεν ἂν εἰ μὴ τῷ στρατηγῷ, τῷ καὶ 

προδοῦναι καὶ καϑυφεῖναι ϑυνὰμδνῳ" τὸ γὰρ ἄλλο πλῆ- 
Sog ἕπεται τῷ στρατηγῷ. 

$ 
μὲ 

* Axdoixe δ᾽ οὐδὲν τοῦ ζητήματος τούτου καὶ ὃ ἄσωτος. ἐπὶ τῷ πατρὶ 
ἀφανεῖ γενομένῳ φόνου φεύγων. Καὶ οὐκ ! ἀγνοῶ yt, ὡς ᾧήϑησάν 35 

τινες μὴ εἶναι. πρᾶγμα, ἐνταυϑοῖ τὸ κρινόμενον. 

zx υριανοῦ. Eni τοῦ τοῦ ζητήματος τούεου τὸ πρᾶ-͵ 

2 Ald, μήποτε ὅ κρινόμενος ἀφῶν ἐποίησεν οὔσης τῆς Se re-' 

stitui ordinem ex Par. . $ Ald. et Par. τὸ, acripsi τ τό. 4 
Ald. On. Par. προσέϑήκε, ' . 

4 καὶ ovx ἄγνο — — αρινόμενον Ven, om. . équentia ita . 
annectens: κα γὰρ ἐπὶ τοῦ dn. » 

RA etor. IY. 9 
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γμα τὸ εὐθυνόμενον τῆς τρίτης. ὑπάρχον 2. τάξεως ἐξ 
ὑπονοίας εἰς τὸν ἄσωτον ἀναφέρεται" 0 γὰρ πᾶσαν τὴν 

οὐσίαν οὕτως ἀχόσμως εἰς τὰ μὴ δέοντα χαταναλίσχων 

ἔσως καὶ τῷ παρανομωτάτῳ τῶν ἔργων ἐπεχείρησε, μη- 
δ δένα τὸν ᾿σωφρονίζοντα βουλόμενος ἔχειν. χαὶ οὐχ 

ὰ γνοῶ γε 3 Τοῦτο εἰς ἐνίους ἀποτείνεται τῶν τεχνο- 

γράφων" οἵ τὰ ἐξ ὑπονοίας πράγματα ὡς ἀνεξέταστα 
παραλαμβάνουσιν ἐν τοῖς ζητήμασι xol μελετῶντες αὖ- 
τά" ἐκ μὲν τοῦ πράγματος οὐδὲ ἕν t χινοῦσι xega- 

40 λαιον, τὰ δὲ ἐκ. τοῦ προσώπου μόνον ἐξεταζουσι" τῶν 
γὰρ στοχαστιχῶν κεφαλαίων τὰ μὲν ἐκ τοῦ προσώπου 
μόνου χενεῖταε, ὡς βούλησις καὶ δύναμις" τὰ δὲ ἐκ τοῦ 
πράγματος, ὡς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις, 5 
χρῶμα, 0 καὶ μετάϑεσις αἰτίας καλεῖται, Tav; ἀπο- 

15 λογία" ἰστέον 9 δὲ wg τὸ πρᾶγμα διχῶς, λέγεται ἐν 
τοῖς στοχαστικοῖς ζητήμασέ, τό T6 σημεῖον. χαὶ τὸ πρᾶ- 

γμα. αὐτό" τὸ μὲν οὖν πρᾶγμα. ἀδύνατον. 7 , ἐχλιπεῖν 
ποτα πῶς γὰρ ἂν ἡ * χρίσις συσταίη, μὴ ὄντος τοῦ 
εὐϑυνομένου πράγματος ' τὸ δὲ σημεῖον ἐχλείπει πολλά- 

40 χις, ὡς 9 ἐν τοῖς ἐξ ὑποναίας στοχασμοῖς" διὸ τοὺς TOL- 

| OUTOUG ἀτελεῖς ἐχ πραγμάτων χαλοῦσι στοχασμούᾳς. τοῦ 

τοίνυν *? γρώμαξος «ἀξ τὸ σημεῖόν ἐστιν, ᾧπερ. μάλεστα 

3 Ald. ὑπάρχοντα. 8 Ven. h. 1. inserit: óc Qj. τινες, 
μὴ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐνταῦϑα κρινόμενον. 4 Ven. οὐδὲν, 5 
Ven. inserit: μετάληψις. 6 Ven. ἔστι δὲ κἀκεῖνο ἰστέον, ὡς 

᾿ τὸ πρᾶγμα 71 Ven. ποτὲ ἀδύνατον ἐκλιπεῖν —— 8 Ven. καὶ. 

Ald. Par. $. 19 Ven. ὥσπερ ἐν τοῖς ἐξ ὑπονοῖας omisso στο-- 

χαομοῖς. 10 Ven. τοῦ τοίνυν ἀρώματος ἀεὶ τῷ φημείῳ μαχομέ- 

vou εἰ μὴ ἐμπίπτει τὸ σημεῖον, ᾧπερ μάλιστα ὃ Ó κατήγορος ἰοχυρέ-- 

ζεται, περιττὴ τις ἂν εἴη καὶ ἧ διὰ χρώματος ἀπολογία" διόπερ 

τῶν τε πρὸ “Ἑρμογένους τεχνογράφων ἔνιοι, καὶ τῶν μετ᾽. ἐκεῖνον 
"Axvlag τε καὶ Εὐαγόρας, οἱ τὴν ἐὰ φιλοσοφίας ἐπιστήμην τῇ ῥητό- 
Qu» συμμίέξαγτες prm τοῦ κατὰ τὸν ἄσωτον ὑγείμρτος διελόντες — 

T9 
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ὃ χατήγορος ἰσχυρίζεται, διὸ xol τοῦ σημείου ἐχλεί- 
πόντος, περιττή τις ἂν εἴη xol ἡ διὰ τοῦ χρώματος 
ἀπολογία. " B | 

“Σοωοπάτρου. ᾿Ἐνταῦϑα ἐφανέρωσεν 0 τεχνιχὸς τὸν 
ἑαυτοῦ σχοπὸν, ὅτε πρὸς ΜΜὝινουχιανὸν φιλονείκως ἵστα- 
ται" καὶ γὰρ Μινουχιανὸς ἐν τῇ αὐτοῦ τέχνῃ ἀτελοῦς 
ἐχ πραγμάτων στοχασμοῦ ὑπόδειγμα τὸ τοῦ ἀσώτου τέ. 
ϑειχὲν" διὰ ταῦτα οὖν λέγει, ἀπέοικε, O οὐδὲν, ἀντὶ 
τοῦ ὅμοιόν ἐστιν" ὥστε εἰ τοῦτο E πρᾶγμα, κἀχεῖνο 
ἔχει. | 

. 
. ov . Iz 

Μαρκελλίνου, Kairo, οὐδὲν ἔοικεν, οὐδὲ γὰρ 
ἀφ᾽. ὧν ἔπραξέ τίς ἐστιν, 11 οὔκε φανερὸν ὅλως εἰ ἀπέ. 
Davey 0 πατήρ" τοῦ Ἱμινουκιανοῦ δὲ εἰρηκότος ὅτε ἔσειν 
ἁπλοῦς τέλειος στοχασμὸς, ὅταν 12 χαὶ. τὰ πρόσωπα xpi- 
vntas xal τὰ πράγματα, ἔστι Ób καὶ. ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκ 

᾿ μόνων πραγμάτων, ᾿ἔστι xol ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐχ μόνων Φ ,? 1 . προσώπων, οὗτος φιλονείχως λέγει μὴ. εἶναι ἐχ' μόνων. 
προσώπων στοχασμὸν χρινόμενον, ἐπιλειπούσης ἐξετώ- 
τοῖς ἐκ μόνον τοῦ προσώπου κεφαλαίοις ἐχρήσαντο" ϑαυμάζω δὲ, 
εἰ μὴ κρινομένου πράγματος αἰτίας τις 'ἀποδώσει καὶ τὸ λεγόμενον 
χρῶμα. Φαίνεται δὲ καὶ ὃ τεχνογράφος μὴ ὀφόδρα ϑαῤῥῶν τῇ 0ó- £p ταύτῃ" οὔ γὰρ ἂν οὕτως ἐνδοιαστικώτερόν ἀνωτέρω τε κἂν νῦν 
ἐχρήσατο τῷ λόγῳ, εἰωθὼς ἀποφαίνεσθαι, διαῤῥήδην, ἐν οἷς dy 
αὐτῷ κατακρατεῖν ἀρέσκῃ τὰ λεγόμενα ὡς ἐκεῖσε" τὸ γὰρ ὡς ἄλη- 
Seg τὲ καὶ καϑόλου καλὸν ἢ συμφέρον, ἢ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν οὗ. ῥητορικῆς" οὗ μὲν οὖν ὡς ἀτελὲς £x, πραγμάτων τὸ κατὰ τὸν ἄσωτον ζήτημα διελόντες οὐδὲ χφώματι ὅλως ἐχρήσαντο" "εἰ 03 κατὰ "Eouo-. 
γέγην βούλοιτό τις ἐδταῦϑα᾽ κιρῆσαι χρῶμα, δῆλον ὃ τι τῶν πεπλα- 
γημένων τινὰ χρωμάτων ἐρεῖ — -- — ἢ ὅτι πρὸς ἀποδημίαν τινὰ 
λαϑραίαν ἐστάλη" ἀπολογήσεται δὲ οἶμαι ó ἄσωτος καὶ ἐρεῖ τι, Οἱ μὲν ἄλλοι φασὶν κι F. λ. ua p.135. 1. 11.:} 11 ἐστὴν ex Par, 
recepi. ^H" στοχασμὸς, ὅταν καὶ — — -— καὶ ἁπλοῦς ἀτελὴς Ald. om., recepi ex Par, 

9.. 

5 

- 

10 
» 

18 
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Deng τῶν πραγμάτων, καὶ παρατίϑεται τὸ τοῦ ᾿ἀσώτου 
ζήτημα" ᾿ βούλεται αὖν συλλογίσασϑαι, ὅτι ἡ ἀφάνεια 
πρᾶγμά ἐστιν ἐξεταζόμενον , TOU Μινουχιανοῦ λέγοντος, 

ὅτι ἐν τοῖς TOLOUTOw, ζητήμασιν ὅπου τὸ σημεῖον οὐχ 

ὅ ἔστι φανερὸν, τὸ δὲ πρόσωπον ἐξεταζόμενον , ἀπὸ τοῦ 

προσώπου ἐστὶν p "χατασκευὴ xal ἡ πᾶσα ἐξέτασις καὶ 
εὐπορία , οὐκ ἀπὸ τοῦ πράγματος" λεχτέον δὲ, ὅτι ἐπειδὴ 

τὸ πρᾶγμά ἐστιν iy στοχασμῷ τὸ σημεῖον, τὸ δὲ ἐγχα- 
λούμενον ἀφανές ἐστι χαὶ ἄδηλον , δεῖ φανερὸν elvat 

40 τὸ σημεῖον xoi ὅμο ἰγούμενον, ἵνα τὸ ἀφανὲς ἐκ τοῦ 
φανεροῦ κατασχευάσωμεν, νῦν δὲ ἡ ἀφαάνεια οὐχ ἔστε 

φανεῤὸν σημεῖον τοῦ ὅτι ἀπέϑανεν ὃ πατήρ" οὐδὲ γὰρ 
& ἀφανὴς γέγονε πάντως ὅτι καὶ τέϑνηχεν" ὥστε πῶς 

᾿ δύναται τοῦ πεφονεῦσϑαι ὕπο τοῦ παιδὸς τὸν πατέρα 
45 σημεῖον. εἶναι ἡ ἀφᾶνεια, ὅπου καὶ τοῦτο ἀμφίβολον ; 

aj?) ὅλως ἀπέθανεν" ἀπὸ μὲν οὖν τῆς ἀφανείας ̓ οὐδὲν 
δυνατὸν κατασκευάσαι; ἀλλὰ τὸ πρόσωπον μόνον, λέγω 
δὲ τὸ εἶναι ἄσωτρν, ντοιεῖ τὴν ὑποψίαν καὶ τὴν σύστα-- 
σιν τοῦ ζητήματος, καὶ τὴν ̓ ἀφάνειαν 'διαβεβλημένον 

30 τὸ πρόσωπον͵ φόνου τεχμήριον ποιεῖ" ὅτι δὲ ἡ ποιότης 
τοῦ προσώπου καὶ τὸ ἄδρξον ποιεῖ τὴν. ὑποψίαν 14 xol 

οὐ τὸ σημεῖον, » ἀμέλει. ἐὰν πλάσῃς ἔνδοξον πρόσωπον, 

ἢ τὸ τίς ἀντὶ 'τηῦ ἀσώτου λάβῃς, ἀσύστατον γίνεται" 

οἷον ἐὰν ὁρίσωμεν, πατὴρ τινος ἀφανής γίνεται xol 
25 xpivttat. “Σημειωτέον. δὲ, ὅτι. χαὶ Δημοσϑένης ἀπὸ τῆς 

ἐπιεικείας τὸ ἐναντίον ἀπωϑεῖται φόνου διαβολὴν λέ- 

γονταὰ πεποιηχὼς τὸν Διὀδωρόν" τὸν πατέρα ὡς ἀπέ--: 

xtova ἐγὼ τὸν 3! ἐμαυτοῦ" τὸ yaQ ἐγὼ ἐπιεικείας ἔμ-- 
φασιν ἔχει» 

45 Ald. g. 44 Ald, ὑπόψειαν;. δ τὸν ex Par. recepi. 
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Θαυμάζω δὲ εἰ μὴ κρινομένον τοῦ πράγματος, αἰτίαν τις ἀποδώσω 
καὶ τὸ λεγόμεγον χρῶμα" ἀπολογήαεται δὲ οἶμμι ὃ ἄσωτος 

Σ ἐρεῖ τι, κοὶ ἐρεῖ τι “ 

Συριανοῦ. ᾿Ἐνδοιαστιχῶς * τὸν λόγον προφέρει" 

οἶδε γὰρ μὴ σφόδρα ϑαῤῥῶν τὴ δόξῃ ταύτῃ" οἱ μὲν 5 
οὖν ὡς ἀτελὲς ἐκ πραγμάτων τὸ παρὸν ζήτημα διελόν- 
τες οὐδὲ γρώματι ? ὅλως ἐχρήσαντο" εἰ δέ τις καϑ' 
“Ἑρμογένην ἐπὶ τούτου γρῶμα κινοίη, τῶν πεπλανημέ- 
vov τινὰ ἐρεῖ" ὡς εἰχὸς ὑπ ἐχϑρῶν ἐμῶν ἀνηῃρῆσϑαι 
τὸν πατέρα ἢ ὅτι λαϑραίαν ἀποδημίαν ἐστείλατο" χαὶ 10 
ἐρεῖ τι" οἱ μὲν ἄλλοι φασὶν, ὡς ἐκ βουλήσεώς τε καὶ 
δυνάμεως παραγραφικοῦ τε τοῦ ἀπὸ τῶν λειπόντων ὃ 
καὶ ἐλέγχων ἀἁπαιτήσεωρ πλατγνεῖ τὴν 4 ἀπολογίαν ὃ ἄ- 
σωτὸς" ὃ δὲ ᾿Βρμογένης καὶ τοῖς ἐκ ταῦ πράγματος χε- 

φαλαίοις φησὶ δεῖν αὑτὸν χεχρῆσϑαι — ! 15 

᾿ ὩΣωπάτρου.  Boviousvog πιστώαααϑαι rd παρ᾽ 
αὑτοῦ χαχῶς ῥηθέντα συλλογισμῷ κέχρηται τοιούτῳ". 
πᾶς στοχασμὸς ἀπολογίαν ἔχει" ἡ ἀπολογία ἐκ τῆς με- 
ταϑέσεώς ἐστε τὴς αἰτίας" αὕτη λύσις ἐστὶ τῶν ἀπ᾽ 
Qe ἄχρι τέλους" ταῦτα τὰ πράγματά ἐστι" mag ἄρα 20 

στοχασμὸς πρᾶγμα ἔχει τὸ χρινόμενον, διὸ χαὶ ὁ πα- 

gov, ἀπὸ τοῦ ἐμ ὅλῳ ὁ συλλαγιαμὸς, ἀπὸ yag. τῶν με- 
ριχῶν ἐπὶ τὰ καϑόλου ἀνατρέχει, παραλιμπάνων τὸ 
συμπέρασμα διὰ τὸ πρόδηλον. χαὶ οὕτω μὲν ovrog" 
ἔοιχε δὲ τοὺς ἀνοήτους παραχρουόμενός' ἀλλ᾽ ἡμεῖς 35 

οὕτως φήσομεν" ὅτι ἀπολογήσεται ὃ χρινόμενος καὶ 
ἄνευ μεταϑέσεως αἰτίας ἀπὸ βουλήσεως καὶ δυνάμεως, 

ἀπὸ ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, ἀπὸ τοῦ παραγραφικοῦ, οὐ 
γὰρ εἰ πάντως ἀπολογίαν ἔχει, ἤδη καὶ ἀπὸ μόνης ̓ τῆς 
μεταϑέσεως, ἐπεὶ μηδὲ οἱ ἀτελεῖς ix πραγμάτων στο- 80 

4 Ald. ἐνδιαστικῶς. — 3 Ald. χρήματ. — 5 Ven. λιπόντων. 
4 Ald. πλὴν εἰ τὴν ἀπολογίαν ἄσωτος. correzi ex Ven. et Par. 
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χασμοὶ, ovg pa ὀλίγον ἐρεῖ, ; τῇ τῆς ἀπολογίας εἰση- 

gnou καὶ τὴν. ̓μετάϑεσιν εἰσάγουσι τῆς αἰτίας" ὅτε 
μηδὲ ἡ κατηγορία ἀπὸ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν, 

ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς δείξει λέγων" ὅτι τὸ ἐξι- 

8 σάξον πρᾶγμα οὗ κρίνεται" εἰ οὖν ἐστί τι πρᾶγμα μὴ 

χρινόμενον χαϑὸ ζήτημα, ix τῆς τοῦ προσώπου μόνης 
ποιότητος τὴν ἀπολογίαν κχινοῦμεν, οἷον βουλήσεως, δυ- 

, 4 -«"υ e$. Ὁ 2 4 , 3 , e “ 

γάμεως xal τῶν ἑξῆς" ἢ καὶ ἐπὶ τουτου ἀπολογία μέν 

ἐστιν, οὐ μέντοι καὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος" ὥσπερ γὰρ ἐν 
40 τοῖς ἀτελέσιν ἐκ προσώπων στοχασμοῖς 7 βούλησις μὲν 
καὶ ἡ δύναμις, ἐκλείπει , καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ προσώπου" 
ix δὲ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ τῶν λοιπῶν ἢ 

χρίσις γίνεται, οὕτω δήπου χἀνταῦϑα καὶ ἐπὶ πάντων 

τῶν ix πραγμάτων ἀτελῶν στοχασιῶν, οὐδὲν ἄτοπον, 
45 χαὶ εἶναι ἀπολογίαν καὶ μὴ πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε 

τέλους διὰ τὸ ἐκλείπειν αὐτὰ τῇ τοῦ πράγματος ἐχλεί- 
ψει" πλὴν xol αὐτὸς τὸ μὲν ὅτι ἀπολογήσεται εἴρηχε, 
τί δὲ οὐ προσέϑηχεν" εἰ γὰρ ἰσχυρὸν τὸ παρ᾽ αὐτοῦ νῦν 
κημιζόμενον εἰς ἀπόδειξιν, ἔδει xol τὸ ἀπολογήσεται 

30 προσϑεῖναι" 5 τὸ γὰρ τί ovx ἀφωρισμένως 5 ἐπὶ τοῦ χρώ- 
51 ματος, ἀλλὰ δύναται καὶ ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ παραγραφι- 

κοῦ χινουμένης ἀπολογίας καὶ τῶν λοιπῶν μεταλαμβά- 
γεσϑαι" ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε γρῶμα ἡ μετάϑεσις λέγεται τῆς 
αἰτίας διὰ τὸ πρόφασιν παρέχειν τῆς ἀπολογίας καὶ oi- 

25 ovel γρωννύναι τὸν λόγον" ὡς γὰρ τὸ χρῶμα τυποῖ τὸ 

' τοιόνδε τε εἶδος, οὕτω xol ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας τὸν 
ὅλον λόγον" οὐκ ἄλλο δὲ αἰτία καὶ γρῶμα" ἀλλὰ ταῦ- 
τὸν μὲν, ix παραλλήλου δὲ κεῖται- 

Μ «ρκελλίνου. Τεχνικῶς καὶ ἀχριβῶς συλλογέ- 
50 ζεται" εἰ xal χαχῶς φιλονεικχεῖ" εἰ γὰρ πᾶν ξήτημά φη- 

σιν ἀπολογίαν ἔχει, τὸ δὲ χρῶμα ἡ αἰτία τοῦ πράγμα- 

.$ Ald. προςϑῆναι. 6 Ald. ἀφορισμένως. 
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vóg ἐστιν, ὅ ἔστι τοῦ σημείου, này ἄρα ζήτημα πρᾶγμα 
ἔχει" ἀλλὰ λέχτέον, ὅτι πᾶν μὲν ζήτημα ἀπολογίαν ἔχει, 
ἀλλ᾽ ov μόνον τὸ χρῶμα ἀπολογία ἐστὶν, ἀλλὰ ix τῆς 
τοῦ προσώπου ποιότητος γίνεται ἀπολογία". λέγω δὲ ἀπὸ 
βουλήσεως καὶ δυνάμεως, γίνεται δὲ xol ἀπὸ τοῦ παρω- 5 
γραφιχοῦ, ὥσπερ ἐνταῦϑα. ἐρεῖ γάρ᾽ δεῖξον εἰ ὅλως 
πεφόνευται ὃ πατήρ᾽ ὥστε οὔ γρῶμα τὸ τοιοῦτον" δυοῖν 
γὰρ ὄντοιν περὶ τὸ ξήτημα, προσώπου xal πράγματος, 
ὅτε μὲν ἄμφω ἐστὶν. ἐξεταζόμενα xol τέλειος ὃ στο... 
χασμὸς ἑχατέρων, τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος, 10 
ἐμπίπτει τὰ χεφάλαια, ὅτε δὲ τὸ πρόσωπον μόνον, τὰ 
τοῦ προσώπου μόνου ἐμπίπτει χεφάλαια" ts δὲ τὰ 

πράγματα, τὰ τοῦ πράγματος" ἔστε δὲ τὰ μὲν τοῦ 
σιροσώπου βούλησις χαὶ δύναμις" τὰ δὲ τοῦ πράγματος 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάϑεσις αἰτίας, ὃ xol γρῶμα 15 
καλεῖται, ἀντίληψις, μετάληψις, , πιϑανὴ ἀπολογία" τὸ 
δὲ παραγραφιχὸν καὶ ἐλέγχων. ἀπαίτησις ἔξωϑέν ἐστιν" 
ἐχλείποντος οὖν τοῦ πῤάγματος ἐχλείπει xoi τὰ τούτου 

κεφάλαια" καὶ πάλεν ἐχλείποντος τοῦ προσώπου ἐκλείπει 

καὶ τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια. ᾿Επιλείποντος οὖν ὧδε 20 
τοῦ σημείου, συνεπιλείπει xol τὸ λεγόμενον γρῶμα, τουτ- 
ἐστιν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, ἡ τὸ ὑπεύϑυνον εἰς τὸ 

ἀνεύϑυνον μεταϑεῖσα" οἷον συνεχῶς γυνὴ νύχτωρ ὃδα- 
xQust xol χρίνει αὑτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας" τοῦ ydg κατη- 
γόρου ἐνταῦϑα τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὑπεύϑυνον ἄγοντος, 385 
ὅτι ἐδάκχρυες. ζητοῦσα τὸν μοιχὸν 'μετατίϑησιν αὕτη τὸ 
σημεῖον πρὸς τὸ ἀνεύϑυνον᾽ φήσει γὰρ διὰ τοῦτο δα- 
χρύειν, ὡς λογιζομένη τὰ ἐπὶ τῇ χηρείᾳ xaxa, μήποτε 

χαὶ αὕτη τοῖς αὐτοῖς περιπέσῃ" ἀρ᾽ οὖν οὐχ ἐμπίπτει ἐν τῷ 

ἀσώτῳ μετάϑεσις τῆς αἰτίας; X yat* οὐχ ἀναγκαίως δέ" 30 
δύναται γὰρ καὶ μὴ λύσας τὸ τῆς ἀφανείας χρήσασϑαι 

τῷ παραγραφιχῷ, xol τῇ tOY- ἐλέγχων ἀπαιτήσει, xat 

συνέστηχεν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζητήμασιν, ἐὰν μὴ χρήση- 
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φαι τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας, οὗ συνέστηκεν" οἷον ὃ 
παριστάμενος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, ἐὰν μὴ εἴπῃ διὰ 
τί παρίστατο, ὑπεύϑυνός ἐστιν" ἐν δὲ τῷ ἀσωμάτῳ 
x&y μὴ λύσῃ. τὸ τῆς ἀφανείας, οὕπω δῆλον ὅτι αὐτὸς 

ὅ αὑτὸν ἐφόνευσεν. 

πρᾶγμὰ δὲ οὗ κρίνεται, κατά γε ἐμέ, τὸ ἐξισάζον μόνον" οἷον πέ- 
γης Ὁ καὶ πλούσιος, ἑκάτεροι ὡραίας ἔχοντες γυναΐκαρ, πεφωράκα- 
σιν 3 ἀλλήλους ἐξιόντας ἀπὸ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν 3, καὶ μοιχείας ἀλ-- 

λήλοις ἀντεγκαλοῦσικ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ αὖ πάλιν τὰ μὲν πρόσωπα διαλ- 

10 λάττοντα 4 ἐπιδέχεται ἐξέτασιν, τὰ πράγματα δὲ οὔ, διὰ τὸ 
: juae». 

Συριανοῦ. Τὴν oixelay 5 δόξαν ἐχφαίνει ἐνταῦϑα 
φανερῶς, ὡς μόνα và δι᾿ ὅλου ἰσάξοντα. τῶν πραγμάτων 
οὐκ ἐπιδέχεται ἐξέτασιν ἐν τοῖς ζητήμασιν" τὰ δ᾽͵ ἄλλα 

45 πάντα χρίνεσϑαι διαγορεύει" ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὥσπερ 

àv τοῖς προσώποις δύο τενά εἰσιν ἀνεξέταστα, τά τε ἀόριστα 

καὶ τὰ ἰσάζοντα δι᾿ ὅλου, οὕτω καὶ ἐν τοῖς πράγμασι τά τε 
ἐξ ὑπονοίας καὶ τὰ ἰσάζοντα" καὶ ἀναλογεῖ τοῖς ἀορίστοες 
τὰ ἐξ ὑπονοίας" wg? γὰρ ἐχεῖ οὐδὲ μία ποιότης ὡρισμένη 

40 τοῦ ἀορίστου χατηγορεῖται, οὕτω καὶ τῷ ἐξ ὑπονοίας πρά- 
γματι οὐδέν τι βέβαιον τεχμήριον χορηγεῖ τὴν σύστασιν. 

52. ὩΣωπάτρου. vo μὲν iv τῇ τῶν προσώπων διδα- 
| xao, ἐπειδὴ προὔχειτο αὑτῷ περὶ προσώπων ἀνεξετάστων 

4 οἷον πένης — ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσιν Ven. om.. 4. Ald, 

πεφορύάκασιν. 5 Ald. οἰκῶν. 4 Ald. δι᾽ ἀλλάττοντα. 5 
Ven. ᾿Ενταῦϑα φανερῶς τὴν οἰκείαν ἐκφαίνει γνώμην, ὡς μόνα τὰ 

διόλου ἐξισάζοντα τῶν πραγμάτων φησὶν ἐξέτασιν μὴ ἐπιδέχεσθαι ἐν 

τὰςς ζητήμασι" τὰ δὲ “ἄλλα πάντα κρίνεσϑαι διαγορεύει" ἐπιστῆσας 
δὲ ἄξιον, ὅτι, ὥσπερ ἐν toig προσώποις δύο τινά ἐστι τὰ ἀνεξέταστα 

τά τὸ ἀόριστα τά τε ἐξισάζοντα διόλου κι v. M 86 Ald. ἐπηστῇ.- 
να. 7 Ven, ὥσπερ. . 
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εἰπεῖν, παρέλαβεν ἐξισάζοντα τὸ δύο γέοι πλούσιοι εἰ ἐπί τῷ 
χρίνοιεν ἀλλήλους, τὸ τῶν πραγμάτων ἀόριστον χαταλι» 

sy, ᾿Ἐνταῦϑα δὲ ἐπειδὴ βούλεται περὸ πραγμάτων ἀνε-. 
ξετάατων εἰπεῖν, ἀναπλάττει τὸ πρόβλημα, καὶ λαμβάνει 
διαφορὰν μὲν προσώπων , ἅτινα δύναται ἐξετάξεσϑαι" δ 

σρᾶγμα δὲ ἐξισάζον, τὸ ἐξιέναι ἀπὸ τῆς οἰκίας ὃ, ὅϑεν εἰ ὃ 
ἕτερος χρήσεται αὐτῷ ὡς τεχμηρίῳ τῆς μοιχείας, τοῦτο xal 
ὃ ἕτερος κατὰ τὴν τῶν προτέρων χατασχευήν᾽ ἐρεῖ γὰρ" ὁ 

πένηρ, ὅτι τὴν ἐμὴν ἐμοίχευσας yvvaixo, πλούσιος γὰρ δὲ" 

τὰ δὲ γύναια μᾶλλον πλούτῳ χαίρουσιν, ἀλλὰ καὶ ὃ πλού- 10. 
σιος τῷ πένητι, ὅτι εἰ χαὶ πένης εἰ, ἀλλ᾽ οὖν ϑιωπείᾳ xol 

κολακείᾳ χρησάμενος, οἷς ὑπάγονται μάλιστα γυναῖκες, loyve 

σας μοιχεῦσαε τοὐμὸν γύναιον, 

Μαρκελλίνου. Ἰσάζοντα καλεῖ τὰ ἔχοντα τὰς 
προτάσεις ἔσας καὶ πίστεις τὰς αὐτὰς τοῖς ἀντιδίκοις, ὃ γὰρ 15 
ἄν εἴπῃ τις χατηγορῶν τοῦ ἑτέρου, τοῦτο καὶ ἑαυτοῦ φαί- 
veros κατηγορῶν χατὰ τὸ ποιητικόν . 

“Οπποῖόν9 κ᾽ εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν x! ἐπακχούσαις. 

ἐὰν δ᾽ ὀλίγον δῷς διαφορὰν, συνίσταται τὸ ζήτημα, οἷον 

ἐβιάσατό τις δύο χόρας κατὰ ταὐτόν" νόμου ὄντος ἢ ya- 20 
μον ἢ ϑάνατον αἱρεῖσϑαι τοῦ βιασαμένου, ἡ μὲν αἱρεῖται 
τὸν γάμον; ἡ δὲ τὸν ϑανατον" ἐνταῦϑα γὰρ ἢ μὲν βία 
ἴση καὶ τὰ πρόσωπᾳ τῶν ἠδικημένων" οὐχ ἔστι μέντοι 7 
αἵρεσις ἴση, xol τοῦτό ἐστι TO ποιοῦν συστῆναι τὸ πρόβλη- 
μα" καὶ μέντοι τὰ πρόσωπα 'διαλλάττοντα φυνίσταται, ὡς 25 

ἐπὶ τοῦ πένητος καὶ τοῦ πλουσίου" δύναται γὰρ λέγειν 0 — 
πένης" σὺ μὲν χρήματα ἔχων ῥᾳδίως ἔπειϑες" ἐγὼ δὲ ἡπό- 
pov» xol ovx ἡδυνάμην πεῖσαι" ὁ δὲ πλούσιος ἔχει ταῦτα 
εἰπεῖν * ὅτι χολακείαις μᾶλλον ἢ χρήμασι χαίρει τὰ γύναϊα" 
ἐξάγει δὲ πρὸς ἡδονὰς ἡ ϑρύψις, καὶ ἡ φύσις καὶ οὐ χρη- 30 
μάτων ἕνεκα 'συνεῖναν βυύλονται. 

8 Ald, οἰκείας. 9 Ald. et Par. ὁποῖον. Il. v. 350. ὁπποῖον-. 



18 — | — 2X04A14 

Merà soUta τοίνυν ἔστιν ἐξ αὑτῶν ἐπιγνῶναι τά τε συνεστῶτα καὶ 
. tà διαιρεῖσθαι δυνάμενα τῶν ζητημάτων καὶ ὅσα ὃ μὴ συνέστυῃκεν." 

Μαρκελλίν ου. ᾿Εχϑέμενος ἡμῖν τῶν τε προσώπων 
xol τῶν πραγμάτων διαφορὰν βούλεται καὶ τὸ χρήσιμον 

δ τῆς τούτων διαφορᾶς εἰπεῖν, καὶ πρὸς τί συμβάλλεται τού-- 

των ἡ γνῶσις" ὅτι, φησὶν, ἐξ αὑτῶν γινώσκομεν τὰ συνεστῶτα 
τῶν προβλημάτων xci διαιρεῖσθαι δυνάμενα" ἀπὸ γὰρ τῆς 
ποιότητος τῶν προσώπων καὶ τῶν ὃ πραγμάτων ἢ xol ἀμ- 
φοτέρων συνίσταται τὸ ζήτημα, ὅταν δὲ μήτε τὸ πρόσωπον 

40 μήτε τὸ πρᾶγμα ἔχῃ " ἐξέτασιν ποιότητος, ἀσύστατον κα- 
ϑάπαξ xoi ἀδιαίρετον τὸ ζήτημα, πρὸς ἀμφότερα οὖν συμ- 
βάλλεται τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις 
εἰς τὸ γνῶναι τό τε ἀσύστατον καὶ τὸ σύστασιν ἐπιδεχόμε--: 
γον. Καλῶς δὲ ἡ προσϑήχη τοῦ καὶ διαιρεῖσϑαι δυνάμενα 

15 τῶν ζητημάτων᾽ τὰ γὰρ συνεστῶτα xol διαιρεῖται" εἰ δὲ 
᾿ς μὴ συνεστήχοι, οὐδὲ διαίρεσιν ἐπιδέχεται" τινὲς δὲ μέμφον-- 

Ta, τὸν τεχνιχὸν λέγοντα xol ὅσα μὴ συνέστηχε τῶν ζητη- 
μάτων" εἰ γὰρ ξήτημά φησι, καὶ συνίσταται" προβλήματα 
μὲν γὰρ πολλὰ xal ἀσύστατά ἐστι, ζήτημα δὲ οὐδαμῶς ὧν 

30 χληϑείη, εἰ μὴ τὸ συνεστηχός. “ἰεκτέον δὲ ὅτι χαταχρη- 

στικῶς εἶπεν ζητημάτων, δέον εἰπεῖν προβλημάτων. 

4 καὶ ὅσα μὴ συνέστηκεν Ven. om, Tum sequitur ; “Ἱκανῶς 
ἡμᾶς προτρέπει πρὸς τὴν ἀκριβῆ κατανύησιν , τῆς τε τῶν προσώπων 
καὶ τῶν πραγμάτων διαφορᾶς" τὸ γὰρ τέλος οὗ μικρὸν εἶναι τούτων 
ἀποφαίνεται, εἴγε τὰ συνεστῶτα καὶ διαιρούμενα τῶν ζητημάτων καὶ 
τὰ ἀσύστατα διὰ τούτων ἐπιγνωσόμεϑα" ἀσύστατον δὲ ζήτημα τὰς 
ἐξ ἑκατέρου μέρους τῶν δικαζομένων συνηγορίας olx ἔχον ἐῤῥωμένας, 
τὰ μὲν γὰρ 9| τοι ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμὰ κρινό- 
μενον. ὙΤέσσαρας τούτους κανόνας x. τ. λ., ut Ald. 2 καὶ τῶν 

πράγμάτων --- — prs τὸ πρόσωπον Ald. om, restitui ex Par. 
ὅ Ald. ἔ Eu, 
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Τὰ μὲν γὰρ Trot ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα κρινόμε- 
vov ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους σὺν 
τῷ πιϑανῷ διαφόρους τὸ καὶ ταῖς πίστεσιν ἰσχυρούς" ἔτι τε ὅπερ 
ἐστὶ παρὰ τοῖς δικασταῖς τὸ τῆς κρίσεως ἀφανὲς, καὶ μὴ προειλημ- 

μένον τῇ κρίσει, δυγώμενόν τε πέρας λαβεῖν συνέστηκεν. 6 

ΣΣυριανοῦ. Τέσσαρας τούτους κανόνας ἡμῖν πα- 
ραδίδωσι τῆς τῶν συνεστηχότων ἐπιγνώσεως " πρῶτον μὲν, 

ἵνα πρόσωπόν τε καὶ πρᾶγμα ἔχῃ ὃ κρινόμενον, ἤτοι ἐξετά- 
ζεσϑαι δυνάμενον" ἢ τὸ ἕτερον 'πάντως" δεύτερον, ὥστε 583 
τὰς ἐξ ἑκατέρου μέρους δικαιολογίας πιϑανάς τε καὶ δια- 19 
φόρους εἶναι xol ταῖς πίστεσιν ἐῤῥωμένας. Τρίτον, ὥστε 
τὸν διχαστὴν μὴ προειληφότα τὴν χρίσιν οἴχοϑεν ἐπὶ τὸ 
δικαστήριον (vos, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν φαινομένων Ὁ ἐν τῇ δίχῃ, 
τὴν φαινομένην αὑτῷ δικαίαν τε καὶ ἀδωροδόχητον ἐπάγειν 
ψῆφον. Τέταρτον, ὥστε μετὰ τὰς προσηχούσας δικαιολο- 15 
“γίας δύνασϑαι τὸ ζητούμενον ἐπιδέξασϑαι πέρας" εἰ γὰρ 

ἀπέρατα * τὰ τῆς“ ὑποθέσεως ὑπάρχοι, λίϑον ἕψειν * δό- 

ξομεν δικαζόμενοι περὶ πράγματος, ᾧ πέρας" ἀδύνατον 
ἐπεϑεῖναι. 

Σ)ωπάτρου. Διδάξας τί τὸ πολιτικὸν ζήτημα, xoi 30 

τίς ἡ ὕλη τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος καὶ ἔτι προϑεὶς τὴν 
διαφορὰν τῆς ὕλης, τουτέστι προσώπων τε xal πραγμάτων, 
ἀναγκαίως ἐπὶ τὸν λόγον τῶν συνεστώτων τε καὶ ἀσυστά- 
των ἔρχεται. Ὅρον οὖν τοῦ συνεστῶτος ζητήματος λέγων 
πάντα τὰ ἀσύστατα περιλαμβάνει χατὰ τὸ ἐναντίον" εἰ 25 
γὰρ τὰ χαὶ πρόσωπον ἔχοντα χαὶ πρᾶγμα χρινόμενον συν- 
ίσταται, πάντως τὰ μηδὲν ἔχοντα τούτων ἀσύστατα γίνε- 
ται συνεστῶτα ζητήματα, ὡς καὶ Μινουχιανῷ δοκεῖ, ἐὰν, | 

1 Ven. ἔχωσι xgtv. ὅπερ ἐστὶν dier. — 2 Ven. λεγομένων. ὅ 
Ald. ἀπέρατα. Ven. ἀπέραντα. Par. ἀπέραστα. ᾿Απέρατος a πέρας 
formatum usitatüm esse negat Herm. ad Arist. Nub. 5., sed Sy- 
rianum sic scripsisse docent sequentia: ᾧ πέρας ἀδύνατον ἐπιϑεῖ» 
vu. 4 Ald. ἕλειν. Ven. ἐψεῖν. Par. ἔψειγ, δ Ald, ᾧπερ ἀδύνα- 
so» ἐπιθῆναι: correxi ex Ven. et Par. ' 
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τριῶν τούτων" αἰτίου, συνέχοντος, χρινομένου" xal αἴτιον 
μὲν ἡ τοῦ κατηγόρου φωνὴ, ὃ καὶ οὕτω, λέγεται διὰ τὸ τὴν 
αἰτίαν τῆς χρίσεως μηνύειν" συνέχον δὲ ἡ ἀπολογία, παρὰ 
τὸ εἰς αὐτὸν συνάγεσϑαι τὸν λόγον " κρινόμενον δὲ, περὶ oU 

5 οἱ δικασταὶ ξητοῦσι" τοῖς οὖν συνεστηκόσι τῶν ζητημάτων 

ἀνάγχη πάντως τὰ τρία συντρέχειν" εἰ γὰρ ἕν τι τούτων ἀ- 
πολίποι, ἀσύστατον" εἴτε γὰρ μή ἔχει αἴτιον, ἀσύστατον 
ὡς τὰ ἀπίϑανα᾽ εἴτε συνέχον μὴ ᾧ» ὁμοίως ὡς τὰ μονομε- 

Qn' εἴτε χρινόμενον πάλιν ἐνδεῖ, ὡραύτως ἀσύστατον, ὡς 

40 τὰ ἰσάζοντα καὶ τὰ ἄπορα. Ἑρμογένης δὲ πολλῷ 9 ἐχείνου 
'σαφέστερον διδάσχει" τέσσαρας γὰρ τρόπους σννεστώτων 
ἐχτίϑεται, δι᾿ αὐτῶν καὶ τὰ μὴ συνεστῶτα μηνύσας" τριῶν 

γὰρ ὄντων ὡς ἤδη εἴρηται, ἀφ᾽ ὧν πᾶν ζήτημα συνίστα- 
ται, αἰτίου, συνέχοντος, κρινομένου, οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐχ 

45 τούτων τρόποι ἀποτελοῦνται, συνεστῶτος ζητήματος, οὖς 
xai παραδίδωσιν ἐνταῦϑα Ἑρμογένης, δι᾿" ὧν φησιν" ἤτοε 

γὰρ ἄμφω καὶ πρ όσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα 

χρινό μεν αν. Τουτέστιν ὅτι τὰ συνεστῶτα ξητήματα 7 

καὶ πρόσωπον ἔχει xo πρᾶγμα xoróuevoy xol ἔστε τοῦτα. 
80 πρῶτος τρόπος" ἢ πάντως τὸ ἕτερον" ἀφ᾽ οὗ xoi ἐπε- 

λάβοντό τινες τοῦ τεχνιχοῦ, ὡς Μινουχιανῷ συντρέχοντος 

διὰ τοῦ ῥησειδίου τούτου, ἑαυτῷ xol ἐναντιουμένου" ἄνω 
μὲν γὰρ obx ἐβούλετο ἑλλωτὲς ἐκ πράγματος εἶναι ζήτημα « 

, ἐνταῦϑα δὲ φάσχων ἢ τὸ ἕτερόν yt πάντως, δῆλός ἐστε τὸ 
45 ἐναντίον κατασχευάξων" ἀνάγκη γὰρ τὸ ξήτημα ἢ ῃ πρόσω-- 

πον ἔχειν, 7 πρᾶγμα" ἀλλ᾽ ἀπολογοῦνταί τινες περὶ TOU- 

τοῦ, ὡς περὶ τοῦ ἐξισάζοντος εἶπεν, J τὸ ἕτερόν ye πάντως. 
ὅπερ μόνον ἀνεξέταστον τῶν πραγμάτων" δεύτερος δὲ. τρό- 
πος ἵνα ἑχάτερος αὑτῶν πιϑανοὺς € ἔχῃ λόγους καὶ ἰσχυρούς: 

80 Τρίτος, ἵνα μὴ sj προειλημμένον τοῖς δικάζουσε' τέταρτος, 
ἵνα μὴ τὸ πέρας ἀδύνατον ἢ" καὶ οὐχ ἐπειδὴ ταῦτα πάντα 

6 Ald. πολλῶν, 7 Ald. ἀπολογεῖται. sine praecedente à. 
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συνεστηχὸς ποιεῖ ζήτημα vq. ὃν ταττόμενον, ἤδη καὶ ὅσα 
, ἐλλείποντα ἀσύστατον ποιεῖ" ἄλλ᾽ ἐξαρχεῖ καὶ μόνον ἕν 
ἐλλεῖπον τῷ ὅλῳ λυμήνασϑαι' ὥσπερ γὰρ ἡ μὲν τῶν χορ- 
δῶν πασῶν συμφωνία ἁρμονίαν * ποιεῖ, ἀρκεῖ δὲ πρὸς ἀναρ- 
μοστίαν καὶ ἡ μιᾶς χορδῆς ἔλλειψις" εἰ βούλει δὲ xav τοῖς 5 ^ 
ὁθισμοῖς" οἱ πάντες γὰρ προσόντες προσδιορισμοὶ τελείους 
αὐτοὺς ἀποφαίνουσιν ἑχάστους᾽" ἀρκεῖ δὲ πρὸς τὸ ἀτελὲς 
καὶ ἡ ἑνὸς προσδιορρισμοῦ ἔνδεια, οὕτως χἀνταῦϑα᾽ τὸ γ 
οὖν ἄνϑρωπός ἐστι ζῶον "λογικὸν ϑνητὸν, ἱκανὸν ἤτοι τὸ 
ζῶον ἢ τὸ ϑνητὸν ἢ ὁτιοῦν τούτων ἀφαιρεϑὲν ἀτελῆ 10 
καταστῆσαι. Ἰστέον δὲ ὅτι ταῦτα λέγω" οἷον" τὰ μὲν 

γὰρ ἤτοι ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα xol πρᾶγμα χρινό- 
μενον διὰ τὸ ἀπερίστατον εἶπεν᾿ ἀπερίστατον δέ ἐστι τὸ 
μή τε ἐχ προσώπου μήτε ἐχ πράγματος ὕλην ἔχον" οἷον 
φόνος ἐγένετο ἔν τινε πόλει xoi χρίνεταί τις τό τὲ γὰρ τίς 15 
ἀόριστον καὶ “κρίσιν 5 ovx ἐπιδέχεται" τό τε πρᾶγμα, ὁ 58. 
φόνος λέγω, χρόνῳ οὐχ ἐπισημωινόμενον TI, QyckítaotoY" 
ὁμοίως καὺ τὸ ἀποκηρύσσει τις τὸν υἱὸν ἐπ᾽. οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ 

εἰ γὰρ καὶ τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον δοχεῖ τῶν ἐξεταζομένων 
εἶναι," ἀλλ᾽ ὕλην ov παρέχει" ἐπ᾽ αἰτίας γὰρ υἱοὶ ἀποκχη- 30 

Qvocovras* ὅϑεν εἰ προσϑείης τῷ μὲν ἄνω τὸν. χρόνον 
μετὰ τοῦ σημείου" οἷον ὅτι φόνος ἐγένετο ἔν τινε πόλει 
καὶ xara ταὐτὸν εὑρηταί τις ἡμαγμένον ἔχων χιτῶνα, συν- 
σταται" xcv γὰρ τὸ πρόσωπον ἀόριστον, ἀλλὰ ys"? τὸ | 
ἕτερον, τὸ πρᾶγμα λέγω, μετὰ περιστάσεως, χρόνου. φημὲ 38 

xal αἰτίας" 'χρόνου μὲν, τοῦ κατὰ ταὐτὸν, αἰτίας δὲ τοῦ. 
ἡμάχϑαε᾽ πάλιν συνεχῶς τις χρεινόμενος φόνου ἀπέφυγεν" 
ἐγένετο φόνος καὶ ὑπαγεέαι" ἡ περίστασις παλιν ἐνταῦϑα 
ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, OUX ἐκ τοῦ πράγματορ" 

οὐδὲ γὼρ ἔχει σημεῖον, δι’ οὗ δύναται χρίσις γενέσϑαι" δ0 
διὸ xal συνίσταταε᾽ τὸ δὲ καὶ τοὺς ἐδ ἑκατέρου μέρους Ao- 

8 Ita , scripsi ex eonj., Ald, etPar. δυμφωνίαν, omisso ἁρμονίαν. 
9 Ald. εἰ. 10 καὶ κρίσιν Ald. om., 11 Ald. ἐπισημαινόμεγα. 
42 Ald. ἀλλ᾽ ἄγε. 
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γοῦς διὰ τὸ μονομερές" τὸ γὰρ μονομερὲς τοὺς ἐξ ἑκατέ- 
gov μέρους λόγους ovx ἔχει" αλλ᾽ ἢ κατηγορίαν ἰσχυρὰν 
ἀπολογίας ὑπούσης, ὡς ἐπὶ τοῦ πορνοβοσχοῦ τοῦ τοὺς δέκα 
γέους χωμάζοντας ivnógtvxorog* ἐνταῦϑα γὰρ ἐχλείπει ἡ 

- δ ἀπολογία" τό τε γὰρ τοῦ προσώπου ἄδοξον, τό τε πλῆϑος 
τῶν νέων, ᾧ ἤρχεσαν 1} καὶ δύο ἢ τρεῖς πρὸς ἀναίρεσιν. 
Τό τε πρᾶγμα, ὅτι οὐδὲν ἐπαχϑὲς ἦν τὸ χωμάζειν" οὐδὲ 
γὰρ ἐπεβούλευον ἢ ἔχλεπτον, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐποίουν, 
ἵν᾽ ἔχῃ πρὸς τοῦτη καταφεύγειν" τὸ τε δόλῳ ἀνῃρῆσϑαε 

40 αὑτοὺς πᾶσαν περιαιρεῖ ἀπολογίαν" κατηγορίαν μὲν οὖν 
ἐσχυρὰν ἀπολογίας ἀπούσης οὕτως " ἢ ἀπολογίαν μὲν iGyv- 
ρᾶν, χατηγορίαν δὲ οὐδ᾽ ὅλως" ὡς ἐπὶ τοῦ. μειραχίου ** τοῦ 

ὡραίου xoi σώφρονος," ὃ ἐρώμενον ὑπὸ πολλῶν καὶ μὴ 
ἐνδιδὸν, εἶτα ἐκείνων μὴ τυγχανόντων, καὶ ἑαυτοὺς βροχι-- 

45 ζόντων, αὐτὸ ὑπεξελθὸν 15 διὰ τοῦτο τῆς πόλεως μιέχρε 

τοῦ εἰς ἄνδρας ἀφικέσθαι ὕστερον μετὰ τὴν ἐπάνοδον 
χρίνεται φόνου" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ σω- 
φρονεῖν τὸ μειράχιον καὶ τοῖς μὲν χαρίζεσϑαι, τοῖς δ᾽ οὔ. 

τὸ T6 ἀγνοεῖν ἐξ ἀρχῆς τὸ γιγνόμενον" εἶτα μετὰ τὸ γνῶ- 
30 ναν ὑπεξελϑεῖν ἄχρις ἀνδρωϑῆναι" ᾿καὶ αὖϑις κατελϑοῖν" 

καὶ τὸ τοῦ πράγματος ἀνεύϑυνον ἀπολογίαν μὲν ἰσχυρὰν 
δίδωσι, κατηγορίαν δὲ οὐδαμῶς. Τὸ δὲ σὺν τῷ πιϑανῷ 
διὰ τὸ ἀπίϑανον᾽ ἀπίϑανον δέ ἐστι τὸ τὴν χατηγορίαν 
παντελῶς ἐναντίαν τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος γινεσϑαι" 

45 οἷον εἰ ὡΣωχράτης ἐγκαλοῖτο 55 πορνείας ἢ “Αριστείδης κλο- 
πῆς διαφόρους δὲ διὰ τὸ ἐσάζον᾽ τοῦτο γὰρ ἔχει λόγους μὲν, 
τοὺς αὐτοὺς δέ. ᾿Ισχυροὺς δὲ διὰ τὸ ἀντιστρέφον " ἀντιστρέ- 
φὸν δὲ ἐστιν, ὅτ᾽ ἂν ὧν τις λέγεν πρότερον τοὐναντία ὕστερον. 

᾿λέγῃ, καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ χαταβάλῃ, “τοῖς δὲ τοῦ ἐναντίου 

30 πρὸς ἀπόδειξιν χρῆται. Τὸ δὲ ἔτι ὅπερ ἐστὶ παρὰ 
τοῖς διχασταῖς, καὶ iig". διὰ δύο φησὶ τὸ ἄπορον καὶ. 

* 

-43 Ald. ἤρκευσαν. 14 Ald. μειρακείονς 45 Ald. ὑπεξελ- 
9o». 16 Ald. ἐγκαλεῖτο, - ᾿ 
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τὸ ἀδύνατον" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις τὸ πέρας xol 1) 

τῶν ὀιχαστῶν κρίσις ἐχλέλοιπεν" τό τε γὰρ ἄπορον αὐτὸ 
ἑαυτῷ ἔχει τὴν κατασκευὴν ἐναντίαν" τό t8 ἀδύνατον τὸ 

μάχεσϑαν τῇ φύσει. 
bod 

Μαρκελλίνου. Χαραχτῆρα ἡ ἡμῖν χαὶ εἰκόνα ὑπογρά- δ 

qu τῶν ζητημάτων Μινουχιανὸς φάσχων, 'ὅτε πᾶν πρό- 

βλημα ἐχ τριῶν συνίσταται τούτων, αἰτίου, συνέχοντος, xov 

vou£vov* τὸ μὲν οὖν αἴτιόν ἐστιν J τοῦ κατηγόρου φύσις, 

οἷον ἀπέκτεινας 7 ἱεροσύλησαρ, ἡ ὃ τι δή ποτε ὑπάρχει 

τὸ ἔγκλημα" τὸ δὲ συνέχον ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπόφασις" 10 

οἷον οὐχ ἐφόνευσα" τὸ δὲ roonevoy ἐν τοῖς διχασταῖς 
καταλείπεται, τὸ χρῖναι εἰ ἀπέκτεινεν" ὁ μὲν οὖν Μινουχια- 

yg οὕτως" 0 Ol Ἑρμογένης εὐδιαιρετώτερόν πως καὶ ἀκριβέ- 
στερον TOV περὲ τούτων ἡμῖν ᾿ ἀποφαίνεται λόγον" δηλῶν 
συντόμως καὶ ὡς ἐν χεφαλαίῳ καὶ γενικῶς τὰ ἀσύστατα 15 
xal ἀποχλείων 17 ἔξω τῆς μορφῆς τῶν συνισταμένων, καὶ 
μέϑοδον ἡμῖν διδοὺς τοῦ μηδὲ τὰ ἀσύστατα ἀγνοεῖν" δῆ- 
λον γᾶρ, ὅτι τὰ μὴ ἐμπίπτοντα τῷ κανόνι τῶν συνισταμέ- 

yov ἀσύσταταά ἐστιν" λοιπὸν λέγει τρόπους, οἷς γινώσχο- 

μεν ὅτι 'δσυνέστηχε, καὶ τὸν χανόνα ἡμῖν τῶν συνισταμένων 20 

καϑοχιιῶς δῤίζεται. Τίσσαρα ταῦτά, φησι, προσεῖχαι δεῖ 55 
τοῖς" ξητήμασιε" πρῶτον μὲν πρόψωπον καὶ πρᾶγμα ἐξετα- 

ζόμενον᾽" ἢ τὸ ἕτερον" χαλῶς δὲ ἐπηνωρϑώσατο" ἐπειδὴ 
ἔστιν ὅτε λείπει μὲν ἐξέτασις προσώπου, τὸ δὲ πρᾶγμα. χρι- 
νόμενον συνίστησι τὸ ζήτημα " δεύτερον δὲ τὸ τοὺς ἀντι- 35 

δίχους ἀμφοτέρους λόγων εὐπορεῖν διαφόρων τε xai πιϑανῶγ" 

χαλῶς δὲ τὸ ἀμφοτέρους" ov γὰρ τὸ χρινόμενον ἐν τῷ συν- 
ἐστηχότι ξητεῖται μόνον, ἀλλὰ xal τὸ τοῦ κατηγόρου" 
τρίτον δὲ τὸ toig διχασταῖς ἀδηλὸν εἶναι τὸ κρινόμενον 
καὶ μὴ προειλῆφϑαε τὴν χρίσιν" τέταρτον δὲ, τὸ δύνα- 30 
σϑαι πέρας λαβεῖν τὸ κρινόμενον". οἱ τέσσαρες. δὲ οὗτοι 
—— 77 — 

17 Ald. ἀποκλύων. 
' ) . . : ὲ 
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τρόποι ὑπαινίττονται ἀσυστάτων τρόπους ἑπτὰ, ὡς ἐπιδεί- - 

fous" διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν τὰ ἔχοντα d ἄμφω καὶ 

πρόσωπον καὶ πρᾶγμα κρινόμενον ἢ τὸ ἕτερον 

δηλοῖ, ὅτι τὰ μετέχοντα. μήτε πρύσωπον μήτε πρᾶγμα χρι-- 

5 νόμενον ἀσύστατα χατὰ τὸ ἀπερίστατον" ἀπερίστατον δέ 

ἐστι τὸ μὴ ἔχον μηδὲ μίαν περίστασιν, μηδὲ ἐξέτασιν, 
μήτε εὐπορίαν, μήτε ὕλην. Διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖ xal τοὺς 

ἐξ ἑκατέρου λόγους μέρους ἰσχυροὺς, εδήλωσεν͵ 

ὅτι μὴ ἔχων ἐξ ἑκατέρου μέρους ἰσχυροὺς λόγους ἀσύστα-. 
40 τὸν xarà τὸ μονομερέρ᾽ μονομερὲς γάρ ἐστιν, ἐν d^ τὸ 

μὲν ἕτερον τῶν προσώπων ἰσχύει τοῖς λόγοις, τὸ δὲ E ἕτερον 

παντελῶς ἀσϑενεῖ. Ἰστέαν δὲ, ὅτι τούτῳ "" περιέχεται, 

καὶ τὸ ἑτεροῤῥεπές" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν σὺν τῷ πιδανῷ 
ἐδήλωσεν, ὅτε τὸ μὴ ἔχον λόγους πιϑανοὺς ἀσύστᾳτον. 

' as κατὰ τὸ ἀπίϑανον᾽ ἀπίϑανον γάρ ἐστι τὸ μὴ ἔχον su- 
ϑανοὺς λόγους" ὡς εἴ τις πλάσσοι 25 πορνοβοσχοῦντα 

ἡΣωχράτην, ὅπερ χαϑάπαξ ἀπίϑανον' ἐν τούτῳ δὲ εὑρί- 
σχεται xol τὸ ἀδύνατον" πολλῶν γὰρ ἀπιϑάνων σύνοδος 
ποιεῖ τὸ ἀδύνατον, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δηλώσομεν διὰ δὲ τὸ 

30 εἰπεῖν διαφόρους διὰ τὸ ἰσάζον" ἐν αὐτῷ γὰρ οὐ δια- 
φόρους προτείνουσι, λόγους, ἀλλὰ τοὺς αὐτούς ",͵ διὰ. δὲ 
τοῦ εἰπεῖν ἰσχυροὺς τὸ ἀντιστρέφον", ἀντιστρέφον. γάρ 

"ἔστιν, ὅτ᾽ ἂν τοῖς ἀλλήλων οἱ ἀντίδικοι περιπέσωσι λόγοις, 

αὗτος τοῖς ixeivpv, κἀχεῖνος τούτου, ὃ ἐστι περιπεσεῖν τοῖς. 

5: ἀλλήλων" ἀντηλλάξατο γὰρ. οὗτος τὰ. ἐχείνου χαὶ ἐχεῖνος, 
τὰ τούτου" διὸ xol ἀντιστρέφον ἐχλήϑη" εἰς πίστιν οὖν 

ὁ φοιοῦτον, οὐδεὶς yàg αὐτῶν ἔτι πιστεύεται" 
εὑρίσκεται καὶ τὸ ἄδοξον" καὶ iv αὐτῷ γὰρ ὃ᾽ 
Xi καταδέχεται τὴν χρίσιν" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὸ 

. τῆς 

l. οὕτω: 49 σὲν τῷ πιϑανῷ — πο — τ πιϑανοὺς 
Ald, om, correxi ex Par. 20 Ald. et Par. 

. ΒΝ 
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τῆς κρίσεως ἀφανὲς, δηλοῖ ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἀφανῆ 
κρίσιν, οὐ συνίσταται κατὰ τὸ. προδιλημμένον, ἐν ᾧ προ- 
κατελήφϑησαν 35 οἱ δικασταί" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν δυν ἀ- 
psvov πέρας λαβεῖν, ᾿ἀσύστατον κατὰ τὸ ἄπορον" 
ἄπορον γάρ ἐστι τὸ μὴ δυνάμενον πέρας λαβεῖν" δι᾽ ὧν 5 
γὰρ προτρέπεις ἐν τῷ ἀπόρῳ, ἀποτρέπους, wal δι’ ὧν 
ἀποτρέπεις, προξρέπεις olov ᾿4λέξανδρος ὄναρ εἶδεν ὀνείρῳ 
μὴ. πιστεύειν, xoi βουλεύεται33" dv δὲ τῷ λέγειν αὐτὰν "3 
καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρον μέρους λόγους ἐσχυροὺς 

μηδεὶς φιλονειχείτω λέγειν, ἀνάγχην «εἶναι καϑάπερ ἐπὶ 10 

τρυτάνης ἐξ ἴσου τοῖς μέρεσιν εἶναι δικαιώματα" γελοῖον 
γὰρ τοῦτό γε" ἐπεὶ χὰν ταῖς ἀληϑεναῖς ὑποϑέσεσιν οὗ 

φάντα ἐξ ἴσου τὰ δικαιώματα" xol οὐ διὰ τοῦτο τὰ τῆς 

ὑποϑέσεως ἀνῴρηται" ἀλλ᾽ ἀγωνιστιλῴτερον μὲν TÓ' ἐἶναι 

τὴν δύναμιν ἴσην, oU μὴν ἀσύστατον, εἰ μιχρὸν τὸ" ἕτερον 15 
ἐσχύει πλεῖον ?* Doripov" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν καϑάπαξ τὸ ἕτε- 
ρον ἀπορῇ, t0 δὲ ἄλλο' σαν. ἔγῃ τὴν εὐπορίαν, τότε 

ἀσύστατον κατὰ τὸ μονομερές" ἐὰν δὲ ἀμφότερα μὲν 

ἐσχύῃ τὰ, μέρη, πλέον δὲ ϑάτερον ἰσχύῃ 3" ϑατέρου,᾽ συν- 
ἐστηχε μὲν, ἕλαττον δὲ ἢ ἰσχύει τὸ ἕν μέρος" καλῶς δὲ εἶπεν 20 

σὺν τῷ πιϑανῷ καὶ οὗ τῷ ἀληϑεῖ" ἀμήχανον γὰρ ἑκατέ- 

ρους τοῖς ἀληϑέσιε κεχρῆσϑαε τοὺς ἀντιδίκους" εὖ γὰρ 

ἐναντία ἑαυτοῖς λέγουσι, πῶς δύναται xol οὗτος χαχεῖνος 

ἀληϑὴ 35 λέγειν. Τὸ τῆς κρίσεως ἀφανές. dgenrig 

λέγει «ῇ ἐχβάσει" οὗ ἀφανὴς ἡ ἔχβασιῷ, τοῦτο καὶ δημο- 26 
σϑένης“ ἐν τῷ κατὰ ᾿Δριστογείτονος ἐπισημαίνεται" πρὸρ 

ἅπαντα" ἔρχονται τὰ δικαστήρια" οἱ μὲν δικασταὶ ἀγνο- 
οὔντες, ὅτῳ ψηφίσονται καὶ τὰ ἑξῆς" ol δὲ φεύγοντες 

μεϑ' ἑαυτοῦ. δείξων ἑκάτερος τὰ τῶν vouu⸗ δίκαια 

ἐσχυρά "" εἰ γὰρ δὴ ad τῆς χρίσεως εὐδείη ὁ δικαστὴς, 30 

44 Ald. προκατελείῳφϑ. 23 AM. βούλεται. 35 αὐτὸν καὶ. 

τοὺς — o — φιῖον. λέγειν ΑἸά Ὅπι., restitui ex Par. 424 

Ald. πλοῖον. 25 Ald. ἰσχύει, 26.Ald,. ἀληϑ εῖ. 

Rhetor. 1V- | 10 
te 
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τρόποι ὑπαινίττονται ἀσυστάτων τρόπους ἑπτὰ; ὡς ἐπιδεὶ-- 

ξομεν᾽ διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν τὰ ἔχοντα ἄμφω καὶ 
. πρόσωπον καὶ πρᾶγμα χρινόμενον ἢ τὸ ἕτερον 

δηλοῖ, ὃ ὅτι τὰ μετέχοντα μήτε πρόσωπον μήτε πρᾶγμα χρι- 
5 νόμενον ἀσύστατα κατὰ τὸ ἀπερίστατον" ἀπερίστατον δὲ 

ἐστι τὸ μὴ ἔχον μηδὲ μίαν. περίστασιν, μηδὲ ἐξέτασιν, 

μήτε εὐπορίαν, μήτε ὕλην. Διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν κα αὶ τοὺς 
ἐξ ἑκατέρου λόγους μέρους ἐσχυροὺς, ἐδήλωσεν͵ 
ὅτι μὴ ἔχων ἐξ ἑκατέρου μέραυς ἰσχυροὺς λόγους ἀσύστα- 

40 τὸν χατὰ τὸ μονομερές" μονομερὲς γάρ ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ 

μὲν ἕτερον τῶν προσώπων ἰσχύει τοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἕτερον 

παντελῶς ἀσϑενεῖ, Ἰστέον dà, ὅτι τούτῳ "5" περιέχεται 

καὶ τὸ ἑτεροῤῥεπέρ" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν σὺν τῷ nid avo?" 
ἐδήλωσεν, Or» τὸ μὴ ἔχον λόγους πιϑανοὺς ἀσύστᾳτον. 

' ag κατὰ τὸ ἀπίϑανον᾽ ἀπίϑανον γάρ ἐστι τὸ μὴ ἔχον πι- 
ϑανοὺς λόγους" ὡς εἴ τις πλάσσοι ?* πορνοβοσκοῦντα 

ὩΣωχράτην, ὅπερ χαϑάπαξ ἀπέϑανον᾽ ἐν τούτῳ δὲ εὑρί- 
φχεται καὶ τὸ ἀδύνατον" πολλῶν γὰρ ἀπιϑάνων σύνοδος 
ποιεῖ τὸ ἀδύνατον, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δηλώσομεν" διὰ δὲ τὸ 

30 εἰπεῖν διαφόρους διὰ τὸ ἰσάζον" ἐν αὐτῷ γὰρ, αὐ δια-. 
φόρους προτείνουσι, λόγους, ἀλλὰ τοὺς αὐταύς ", διὰ à 
ToU εἰπεῖν ἰσχυροὺς τὸ ἀντιστρέφον" ἀντιστρέφρν. χάρ 

᾿ ἐσειν, ὅτ᾽ ἂν τοῖς ἀλλήλων οἱ ἀντίδικοι περιπέσασι. λόγοις, 
αὗτος τοῖς ἐχείνρῃ, xàxeivog τούτου, ὅ ἐστι περιπεαεῖν roig. 

25;ἀλλήλων᾽" ἀντηλλάξατο γὰρ. αὖ: 
τὰ τούτου" διὸ καὶ ἀντιστρέφο 
ἀσϑενὲς τὸ τοιοῦτον, οὐδεὶς y 
ἐν τούτῳ εὑρίσκεται xol τὸ do 
δικαστὴς οὐ καταδέχεται τὴν x9 

18. Ald, οὕτω: 49 σὺν τῷ π 
ἀσύστατον Ald, om, correxi ex 
πλάσοι. 
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τῆς κρίσεως ἀφανὲς, δηλοῖ ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἀφανῆ 
κρίσιν, οὐ συνίσταται κατὰ τὸ. προειλημμένον, ἐν ᾧ προ- 
χατελήφϑησαν 1} οἱ δικασταί" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν δυνά- 
μϑνον πέρας λαβεῖν, ᾿ἀσύστατον κατὰ τὸ ἄπορον" 
ἄπορον γάρ ἐστι τὸ μὴ δυνάμενον πέρας λαβεῖν" δι᾿ ὧν 5 
γὰρ προτρέπεις ἐν τῷ ἀπόρῳ, ἀποτρέποερ, καὶ δι’ ὧν 
ἀποτρέπει, προτρέπεις" οἷον ᾿Αλέξανδρος ὄναρ εἶδεν ὀνείρῳ 
μὴ. πιστεύειν, καὶ͵ βουλεύεται". ἐν δὲ τῷ λέγειν αἰτὸν"" 
καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους ἰσχυροὺς 

μηδεὶς φιλονεικείτω λέγειν, ἀνάγκην «εἶναι καϑάπερ ἐπὶ 40 
τρυτάνης ἐξ ἴσου τοῖς μέρεσιν εἶναι δικαιώματα" γελοῖον 

γὰρ τοῦτό γε" ἐπεὶ xàv ταῖς ἀληϑιναῖς ὑποϑέσεσιν οὐ 

πάντα ἐξ ἴσου τὰ δικαιώματα · καὶ οὐ διὰ τοῦτο τὰ τῆς 
ὑποϑέσεως à ἀνῇρηται" ἀλλ᾽ ἀγωνιστικώτερον μὲν τὸ εἶναι 
τὴν δύναμιν ἔσην, οὗ μὴν ἀσύστατον, εἰ μιχρὸν τὸ ἕτερον 45 

ἐσχύει πλεῖον "4 ϑατέρου" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν καϑάπαξ τὸ Ére- 
Qo» ἀπορῇ, τὸ δὲ ἄλλο' ἡδιᾶσαν D τὴν εὐπορίαν, τότε 
ἀσύστατον κατὰ τὸ μονομερές" ἐὰν δὲ ἀμφότερα μὲν 

ἐσχύῃ τὰ, μέρῃ, πλέον δὲ ϑάτερον. ἐσχύῃ 35 ϑατέρου, σεν- 
ἕστηκε μὲν, ἔλαττον δὲ ἰσχύει τὸ ἕν μέρος" καλῶς δὲ εἶπεν 0 
σὺν τῷ πιϑανῷ καὶ οὐ τῷ ἀληϑεῖ" ἀμήχανον γὰρ ἑκατέ- 
ove τοῖξ ἀληϑέσι κεχρῆσϑαι τοὺς ἀντιδίκους" εἰ 790 
ἐναντία ἑαυτοῖς λέγουσι, πῶς δύναται xal οὗτος τάχεῖνος 

ἀληϑῆ "5 λέγριν. Τὸ τῆς “τρίσεως ἀφανές. ᾿“φανὲς 
λέγει «ῇ ἐκβάσει" οὗ ἀφανὴς ἡ ἔκβασις, τοῦτο καὶ 2 

σϑένηρ'ἐν τῷ κατὰ ᾿Δριστογείτονος Lr amid bol 
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56 riv. ϑήσεται, πῶς ov τηνάλλως πως συναχϑήσεται Ót-. 
καστήριον" σημειωτέον οὖν χαὶ τοῦτο, ὅτι δεῖ συγεστης- 
κέναι τῷ ἀγνοεῖν τὸ πέρας τὸν διχάζοντα, χαὶ τίνι τὴν 
ψῆφον πρόσϑήσεται" δυνάμ evoy δὲ πέρας λαβεῖν." 

δ ἀχολούϑως καὶ τοῖτο" Ti γὰρ ὄφϑλος ἀγῶνος τὸ πέρας 
ἄπορον ἔχοντρς. 2 , 

Τὰ δ᾽ ob τινος τούτων ἐνδεῖ; ταῦτα ἀσύστατά ἔστιν" εἰρήσεται δὲ 

καὶ κατ᾽ εἶδος. ι 

Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. Τὰ καὶ ἑνὸς μό- 
40 30v τῶν τεσσάρων ἀποδέοντα: κανόνων «ἐν τοῖς ἀσυ- 

᾿στάτοις τετάχϑαι δίκαιον" διδάξας δὲ τὰ συνεστῶτα πᾶν- 

τα διὰ τῆς ἀναιρέσεως τῶν συνεστώτων εἰσήνεγκδ τὰ 

ἀσύστατα" φησὶ γάρ" τὰ δ᾽ οὖν τινος τούτων ἐνδεᾶ, ; 

ταῦτα ἀσύστατα, don xci γὰρ ἐπὶ. τῶν ἀμέσων ἐγαν- 

15 τίων 7 ϑατέρον «ἀναίρεσις ϑάτερον εἰσαγει" ὡς σχό- 
x 

., “᾿ν"’ 
4 ' 

37 Ald. λέγει. . 

4 Ven, Τὰ δὲ οὗ τινος οὖν τούτων , ἐνδεᾶ ἀσύστατά ἐστι" τὰ 

δὲ καὶ ἑνὸς --- δίκαιον" καὶ πρῶτον» ἀσύστατον εἶδος τὸ μονομερές " 

τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερόν ἐστι κανόνα, οὗ γὰρ ἔχει τας ἐξ ἑκατέρου 

μέρους δικαιολογίας ἐ ὀῥωμένας, ὅπερ ἐκεῖνος ἡμῖν παρήγγελλεν" ᾿ἀλ- 

' λὰ ϑατέροιν τοῖν μερόϊν τὴν πᾶσαν ἰσχὺν προςνέμει τῷ λόγῳ" ὃ δὲ 

ἨΑκύλας τὸ κατὰ τὸν πορνοβοσκὸν παράδειγμα τοῦ κατὰ πρόσωπον 

“ἄδόϊου τρόπου φησὶν εἶναι" δεύτερον “τὸ ἰσάζον διόλου" τοῦτο παρὰ 
τὸν πρῶτον κανόνα ἐστὶν, οὔτε γὰρ πρόσωπα οἴτε πράγματα ἔχεε 
κρινόμενα, ἀλλὰ. τῷ ἰσάζειν ἀσύστατον ποιοῦσι τὴν κρίσιψ.. -Τρίτον 
τὸ ἀντιστρέφον" καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δεύξερον κανόνα ἐστίν" οὗ γὰρ 
ἐσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς, ἀλλὰ σαϑρῴτατα, ποτὲ μὲν τάδε, 

ποτὲ δὲ τὰ ἐναντία διεξιόγτων" διαφέρει δὲ τοῦ ἰσάζοντος,. ὅτι ἐκεῖ 

μὲν τοῖς ἀλλήλων, ἐγιαῦϑα δὲ τοῖς ἑαυτῶν oi δικαζόμενοι περιπέ- 

“τουσι λόγοις" τέταρτον τὸ ἄπορον᾽ rovro ἀκριβῶς παρὰ τὸν τέταρ- 
τον κανόγα ἐστὶν; οὗ γὰρ δύνᾳεαρ πέρας λαβεῖν" tum .transit cod, 
ad. πέμπτον p, 156, 1, 19. - 20 uS 

ew 
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tog μὲν φῶς" ἢ τὸ ἔμπαλιν * τοῦτο δὲ ποιεῖ, διὰ τὸ 

τὰ μὲν συνεστώτα ϑέσιν εἰσάγειν, ἄρσιν δὲ τὰ ἀσύ- 
στατα" φυσικῶς δὲ τὴν ϑέσιν τῆς ἄρσεωρ προηγεῖσϑαι, 

Σζήτησαν δέ τινες, τὲ δήποτε περὶ διαιρέσεως συνεστω- 
των ἐπαγγειλάμενος ζητημάτων ποιεῖσθαι τὸν Àoyov,5 
νῦν ὥσπερ ἐπιλαθόμενος, τὸ μὲν ἐπάγγελμα ἀνεβάλετο, 
περὶ τῶν ἀσυστάτων δὲ οὐδὲν Óíqv ποιεῖται τὴν διδα- 
σχαλίαν" χαίτοι ἀχρήσιμα ταῦτα καὶ ἀνωφελῆ", τὰ δὲ 

συνεστῶτα χρειώδη καὶ ἐπωφελῆ" λέγομεν οὖν πᾶν τὸ 
μὴ ὃν φύσει πρῶτόν ἔστι τοῦ πραττομένου, ἐχ γὰρ τοῦ 10 
μὴ εἶναι τὸ πραττόμενον, συνίσταται" ἐκ τῶν οὖν ἀσυ- 
στάτων πρὸς τὰ συνεστηκότα φερόμεϑα" ἀναλογεῖ μὲν 
γὰρ τοῖς μὲν μή. οὖσι τὰ ἀσύστατα, roig δὲ πραττο- 

μένοις τὰ συνεστηχότα" ἄλλως τὸ δὲ xol ὅτι ἔδει ἀπὸ 
τῶν ἁπλουστέρων χωρῆσαι καὶ ἐπὶ τὰ ἀολυὐλότερα᾽ πο- 15 
λυϊλότερα δὲ τὰ συνεστηχότα τῶν ἀσυστάτων" τὰ μὲν 
γὰρ πολυειδῆ καὶ διάφορα" τὰ δὲ ἀσύστατα μονοειδῆ.- ἃ 
ἑνὸς γὰρ ἐλλελειμμένον 4 coy τριῶν, αἰτίου φημὶ ἢ συν- 

ἔχοντος ἢ χρινομένου, ασύστατον γίνεται" ἀκολούϑως οὖν 
ta μονοειδὴ καὶ ἑνὶ γνωριζόμενα κανόνι καὶ σαφῆ πρὸς. 20. 

ἐξέτασιν τῶν πολυύλοτέρων προτέταχται, ὡς ἂν σαφῆς 
τε ὁ λόγος αὐτῷ x τούτου εἴη" xol τῇ τῶν ἐναντίων 

ἐπιγνώσει τὰ ἐναντία διαδηλότερα γίγνοιτο" τῇ γὰρ τῶν 

ἐναντίων παραϑέσει τὰ πράγματα κρίνεται xol πρὸ ! 
τῶν συνεστώτων. τὴν τούτων εἰσάγεν διδασκαλίαν" πῆ 26 
μὲν δε᾽ ὁρισμοῦ , πῆ δὲ καὶ διὲ τῆς τῶν xaÓ ἕκαστα 
προαγωγῆς,. ἣν xol xat! εἶδος καλεῖ, ,σοφοῦ τι ποιῶν 

καὶ προμήϑους διδασκάλου" οὔτε γὰρ τὸ Ὀνομὰ ἀκριβῆ 
γνῶσιν τοῦ ὑποχειμένου͵ ποιεῖ, οὔτε ὁ λόγος, xa» εἰς τὰ 
μέρη διέξεισιν" ἕο τ᾽ ἂν καὶ ἢ πεῖρα αὐτή μαρτυρήσῃ $0: 
oig μὲν αἰσϑήσει, οἷς δὲ καὶ παραδείγματι, ὃ δηλοῦν 

βούλεται. τὸ εἰρησετὰν δὲ καὶ κατ᾽ ἐἶδος « - 

3 Ald. ποιῶν. ὃ Ald, πρός. Aa ἐλλελειμένον, h. 1, et p. 157.1, 10, 
10. . 
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Μαρκελλίνου. ᾿Ἐπειδὴ ὥσπερ φησὶ τὰ zolofagi 
χαλχώματα περιέχει χρυσοῦ χρῶμα καὶ ποιεῖ ἄγνοιαν; 
οὕτω' ̓ φησὶ xo τῇ ὁμοιότητι ἐγγίνεται πλάνη. , χα vo- 

μίξει τὶς ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος συνίστασϑαι τὰ ἀσύστατα" 

δ διὰ τοῦτο λέγει xol κατὰ εἶδος τῶν ἀσυστάτων πρὸς 

χρίσιν ἀχριβή, αὶ λέγει ἑκάστου τὸ ὄνομα, τὸν ὅρον, 

τὸ παράδειγμα , ἵνα ix πάντων βεβαιώσῃ τῶν ἀσυστά- 
τῶν τὴν. γνῶσιν. 2E 

| xd πρῶτον μὲν ἀσυστάτων εἶδος τὸ μονομερὲς, d xol tà τῶν λό- 
10 γων μὴ ἑκατέρωϑεν ἰσχυρά" οἷον πορνοβοσκὸς δέχα νέους κωμά- 

ζοντας ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ὄρυγμα ποιήσας, ὑποδεξάμενος, ἀπέ- 
xttiys καὶ φόνου φεύγει. , 

᾿Συριανοῦ. Παρὰ τὸν δεύτερόν ἐστι τοῦτο κανό-- 
γα" ov γὰρ ἔχει τὰς db ἑκατέρου μέρους δικαιολογίας 

45 ἐῤῥωμένας, ὅπερ ἐκεῖ παρήγγειλεν, ἀλλὰ ϑατέρῳ τοῖν 
μεροῖν τὴν πᾶσαν ἐσχὺν. προσνέμει. τῶν λόγων" ἱστέον 
δὲ, ὡς ὃ .dxvAog τὸ παρὸν χατὰ τὸν πορνοβοσχὸν πα- 

ράδειγμα τοῦ κατὰ πρόσωπον ἀδόξου τρόπου φησὶν εἶναι. 

Zon II οὔ. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσ- 
20 πων τῆς διαιρέσεως à ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο, οὕτως 

57 χανταῦϑα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων' τὰ γὰρ μονομερῆ ἀπορώ-- 
τέρα καὶ τῶν EQUO TE GU ' γάρ, μὴ παντάπασι φϑέγγε- 

p δυνάμενος, ὡς ὃ πορνοβοσχὸς ἀπορώτερος τοῦ ὡς πα- 
τρὸς ποσῶς φϑεγγομένου" κἂν γὰρ αἴτίαν μὴ ἔχῃ τῆς τοῦ 

25 υἱοῦ ἀποκχηρύξεωρ" ἀλλ᾽ οὖν ὡς πατὴρ ἐξουσίας ἐπείληπτο. X 
Ἰστέον μέντοι, ὡς οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ φεύγοντος τὸ μονομε- 

, θὲς ὡς ἐπὶ τοῦ προχεεμένου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου 
εὑρίσχεται" ὡς ἐπὶ τοῦ σώφρονος μειραχίου, ὡς ἔφϑη- 

ἐν μεν 3 εἰπόντες" ᾿ἔατι δὲ ἀσύστατον τοῦτο" τὸ μὲν euo 

4 Ald, ἐπείληστοι, — 3 AM. ἔφϑη uid» εἰπόντος. 

⸗ 

— — — — — — 
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τοῦ. φαύγοντορ, TOU συνέχαντος ἐχλείποντορ" : τὸ δὲ ἀπὸ 
τοῦ χατηγόρου , τοῦ αἰτίου" ὥστε τὸ μονομερὲρ γίνεται 

Ὦ τοῦ συνέχοντος ἢ τοῦ αἰτίου ἐλλείποντος" οὖς ἡγνό- 

sos δὲ ὁ Ἑρμαγένης, τὸ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου novous- 
Qic, ὡς τινὲς φιλονεικοῦσιν , ἀλλ᾽ ἡἠρνέσϑη ἑνὶ παρς 

δείγματε ὁποίῳ οὖν χαρακτηρίσαι τὸν λόγον * ἐπεὶ ὅτι 

οἶδε τοῦτο, δῆλον ἀφ᾽ ὧν φησιν" c τὼ τῶν λόγων μὴ 
ἑκατέρωθεν ἰσχυρά" τὸ γὰρ ἑχατέρωθεν πάντως in" ἀμ- 
φοῖν, τοῦ te διώχοντος τοῦ τε φεύγοντος, λαμβονεται" 

ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς. ἀφωρισμένως. "loríoy δὲ, ὡς 40 
᾿ταῦτα τὰ μονᾳμερῆ δύναται καὶ συνεστῶτω γενέσθαι, 
δὶ τὸ μὲν. ὠπὸ τοῦ φεύγοντος τὴν τοῦ προσώπου ποιό- 
τητὰ ἐναλλάξει, οἷον ἀνεὶ τοῦ πορνοβοσκοῦ στρατηγόν" | 
τὸ γὰρ τοῦ προσώπου ἔνδοξον οὐχ ἑτοίμην. τὴν διαβο- ̓ 

Anu ποιήσει" ἔγει γὰρ. τὴν ἀγανάχτησιν διὰ τὴν ὕβριν" 15 
καὶ ἡ τῶν διωκόνεων ποιότης. παρέχει τὴν ἐξέτασιν διὰ 

τὸ «λῆϑος τῶν φόνωγ᾽ τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ διώκοντος δὲ 

ἀπὸ τοῦ ἐνδόξον εἰς ἄδοξον ἀμειφϑείη τὸ πρόσωπον" 

δὲ γὰρ τὸ σῶφρον μειράχιον τοῖς μὲν τῶν ἐραστῶν λε- 
᾿χϑείη χαρίξεσϑαε, τοῖς δ᾽ οὔ, ἔνοχον ἔσται. ὡς ἄδοξον 10 

τῆς τῶν βροχισάντων αὑτοὺς ἀναιρέσδως " ἔχει «γὰρ xa-: 

τηγορίαν τὸ προδιαβεβλῆσϑαι τὸ πρόσωπαν" xe πρὸς 
ἀσέλγειαν ἐνίους αὑτὰ, ἐχδεδωχένᾳι., 

Μαρκελλίνου. Ἔστε τὰ γενικώτατα εἴδη τῶν 
ἀσυστάτων δύο" ἢ γὰρ τὰ ἐναργῆ xal αὐτόϑεν δῆλα 25 

οὐ ζητεῖται: οἷον ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ οὐ ζητῶμεν, eb ἡμέ- 

ge ἐατίν. ἢ τὰ ἀδύνατα εὑρεϑῆναι, oloy εἰ ? ἄρτιοι οὗ 
ἀστέρες" λείπεταν λοιπὸν εἶναι ζητήματα ἐκεῖνα, ἃ xod 
ἑαυτὰ μὲν ἄγνωστα ἐστιν, ἀπὸ δὲ ζητήσεως εὑρεϑῆναι 

δύναται" προτέταχται * δὲ τὸ μονομερὲς vOv ἄλλων, 90 
Or, ἑκάτερον. πρόσωπον οὐκ ἔχει τὴν ἴσην xognytev. 

3 Ald, of. . 4 Ald. spécrésaxson, 
) 
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ἀλλὰ τὸ μὲν ἕν πάντων κύριόν lar, τῶν λόγων" τὸ δὲ 
ἄλλο “παντελῶς οὐδὲν ἔχει εἰπεῖν" ἐν τοῖς ἄλλοις ἀσυ- 
στάτοις ἔχει τε λέγειν ἑχάτερον πρόσωπον, ἀλλὰ xaO" 
ἕτερόν τι ἀσύστατον διὰ τὸ μὴ πιϑανὸν εἶναι τὸν λό- 

p 7ον, ἢ δι ἄλλα τι. πανυ δὲ ἀσύστατον, ὅταν μὴ ἔχη 5 
τι λέγειν χαϑάπαξ ϑάτερον πρόσωπον" οἷον ὃ πορνο- 
βοσχός" ἔχει μὲν γάρ τε λέγειν, τὸ χωμάζειν ταὺς νέ- 
ovg" ἀλλὰ. διὰ τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀσύστα- 
«Ov ἐστιν" ταὶ γὰρ ἔπραττον οἱ νέοε τοῦτο, ἐφ᾽ ᾧπερ 

40 ἥδεται ὁ πορνοβοσχός" εἰ δὲ ἣν στρατηγὸς ὃ ποιήσας 
τὸ ὄρυγμα εἶχε. λόγον, ἐνδόξου τοῦ προσώπου ὄντος " 
ἔστε δ᾽ ὅτε 6 πάλιν ὃ μὲν χατήγορος ἀποχέχλεισται ? 
λόγων, ὁ δὲ φεύγων πᾶσαν ἔχει τὴν ἐξέτασιν ὡς ἐπὶ 
τούτου" νόμος τὸν ἡταιρηχότα μὴ πολιτεύεσθαι" μειράχεον 

.45 ἡταιρηκὸς χωλύεν ὃ σϑρατηγὸς πολιτεύεσθαι" καὶ κρίνξε 
αἰτὸν ὕβρεως, τὸ μειράκιον, οὐχ ἔχει ὃ οὐδὲν λέγειν" ὃ 
δὲ στρατηγὸς πολλὴν εὐπορίαν᾽ ἔχει κατὰ τούτου τὴν ἐκ 
"τῆς ἑταιρήσεως.- 

“Δεύτερον τὸ icio» δι᾽ ὅλου" οἷον δύο νέοι πλούσιοι, ἑκάτεροε 

40 ὡραίας ἔχοντες γυναῖκας, κατὰ ταὐτὸν πεφωράκασιν ἐξιόντας ἀλλή.- 
λους ἐκ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν καὶ μοιχείας ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσινο 

“Συριανοῦ. "Tovro παρὰ τὸν πρῶτον χανόνα 
"ἐστίν" οὔτε. γὰρ. πρόσωπα οὔτε πράγματα ἔχεν χρινό- — 
μενα" ἀλλὰ τῷ * ἰσάζειν ἀσύστατον ποιρῦσι τὴν χρίσιν- 

' 25 “Σωπάτρονυ. ᾿ Καλῶς τὸ δι᾽ ὅλου" ἕξ γὰρ ὄντων 
τῶν περιστατικῶν ; προσώπου, πράγματος, αἰτίας, χρό- 
γου, τόπου, τρόπου" εὐ μικρά τις τούτων ἐμπέσοι δια- 
φορὰ, συνεστὼς ποιήσει τὸ ζήτημα, ἐπὶ προσώπου μὲν, 
᾿εἰ ὃ μὲν πλούσιος, ὃ δὲ πένης, ἢ νέος ἢ πρεσβύτης" 

5 Ald. ἔχειν. 6 Ald. ὅ. . 7 Ald. ἀπέκλειόται, Par. ἅπο- 
κέχλεισται. 8 Ald. ἔγειν. 4 AM. 16. 2 
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ἐπὶ χρόνου δὲ, εἰ τὸν μὲν ἐν νυχτὶ, τὸν δὲ ἐν ἡμέρᾳ 58 ̂ 

εἴπομεν πεφωρακέναι ἀλλήλουρ᾽ ἐπὶ τόπου δὲ, οἷον ὁ 
μὲν ἐν βαλανείῳ, ὃ δὲ ἐν οἰχίᾳ, ? ἐπὶ τρόπου δὲ, οἷον 
ὁ μὲν ταῖς ϑεραπαινίσι διαλεγόμενος, ὃ δὲ αὐτοπρο- 
αὐῴπως" αἰτίας δὲ, οἷον χάλλους, πράγματος δὲ, εἰ ὃ 5 

μὲν ἐξιὼν, ὁ δὲ φιλῶν" χαλὼς οὖν τὸ δι᾿ ὅλου πρόσ- 
κειταν" ὅτι ὀλίγη τις ἐμπεσοῦσα τούτων διαφορὰ συνε- 
στὼς ποιήσει τὸ ζήτημα, εἰχότως δὲ ταῦτα δευτέραν 
ἔχει" τάξιν" κοινωνεῖ γὰρ τῷ * μονομερεῖ τούτῳ" καὶ 
Aóyüug- οὐκ ἔχει" καὶ ὅτι ὡσπερ διπλοῦν μονομερὲς ἂν 10 
εἴη" παρ᾽ οὐδεκέροψ “γὰρ μέρους λόγοε εὑρίσχονταῦ" 
τούτῳ δὲ διαφέρει. τῷ ἐν μὲν τῷ μονομερεῖ ἐχ τοῦ 
ἑνὸς * μέρους πάντη μὴ eat λόγο»" ἐνταῦϑα δὲ εἶναι 
μὲν, ἀχρήστου; δὲ, τῷ τοὺς αὐτοὺς εἶναι" ἐλλείποντος 
τοῦ χριγομένου᾽ Ü γὰρ δικαστὴς ταῦτα λεγόντων ἀμ- 15 
φοτέρων ἀπορεῖ πρὸς τὴν χρίσιν. ' 

Μαρκελλίνου. Καλῶς τὸ δι᾿ ὅλου, τουτέστι χα-᾿ 
τὰ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν 
“δὲ οὐχ ἁπλως" ἀλλ᾽ ἵνα μηδὲ 5 παρὰ τὸν καιρὸν δια- 
φορά τις ᾿᾽γένηται" οἷον ὃ μὲν νύκτῳρ,, ὁ δὲ μεϑ' ἡμέ- 20 
θαν᾽ * δύναται γὰρ ὁ ἕτερος λέγειν" ovx ἂν μεϑ' «€ 
ραν ταῦτα ἐποίονν" ἡ δὲ νὺξ μάλλον. πρὸς μοιχείαν ἄρ- 
μόττει" ἄλλο παράδειγμα τοῦ ἰσάξοντος " δύο κατὰ ταῦὖ- 
τὸν ᾿ἐπὶ ἕνα βαλλοντὲς σχοπὸν, ἥμαρτον μὲν ἀμφότερρι 
τοῦ σχοποῦ" βάλλουσιν ἀλλήλους xal χρίνουσιν ἀλλήλους" 25. 
ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ xata αἴτησιν δωρεᾶς ἰσώζον" οἷον δύο 
κατὰ ταὑτὸν ἀριστεύσαντες αἰτοῦσι. τὸν «ἀλλήλων. ϑά- 
γατον. 

Ὶ 

2 Ald. οἰκείᾳ, 8 Ald. ἔχειν. 4 Ald,so. . δ Ald. 
μηδέν. 6 Ald. ἡμέραρι | , 

* 
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Τρίτον κατὰ τὸ ἂντιστρέφον" οἷον ἀπήτει vig δάγριον ναὶ τόχους, 
ó δὲ παρακαταϑήκην φάσκων ἔχειν, οὐκ ὀφείλειν ἔλεγε τόχους" με- 

roti πεποίηται χρεῶν ἀποκοπὰς ὃ δῆμος xal ὃ μὲν ὡς παρακατα- 

eje ἀπήκει, ὃ δὲ ὡς χρέως Σ οὐκ ὀφείλειν ἔλεγεν" ἐνταῦϑα γὰρ 

b οὔτε διάφορα οἴτε i ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὑτοῖς" περιπετεῖς ^ ^ γὰρ 

τοῖς ἑαυτῶν ἄμφω γεγόνασι λόγοις. 

Συριανοῦ. Kal τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερον χανόνα 
ἐστὶν, οὐ γὰρ ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς, ἀλλὰ σαι- 
ϑοότατα, διαφέρει δὲ τοῦ ἐσάζοντος" ὅτι ἐχεῖ μὲν᾽ τοῖς 

40 ἀλλήλων, ἐνταῦϑα δὲ τοῖς ἑαυτῶν οἱ δικαζόμενοι περι- 

πίπτουσι λόγοις, ἀντιστρέφουσι “γὰρ καὶ ἐναλλαάττου- 

σι τοὺς λόγους, ὃ γὰρ ἔλεγεν ὁ χατήγορος πράτερον, 

πάλιν λέγει, καὶ διὰ τοῦτο ἀντιστρέφον καλεῖται" ἔστε 
δὲ ἀσύστάτον, κατὰ τὸ χρινόμενον" xai yap ὑφίσταταε 

μὲτὸ συνέχον Ἶ xal αἴτιον, ἀπορεῖ δὲ πρὸς τὴν χρίσιν 
0 διχαστής" συσταίη δ᾽ ἂν τῷ προσδιορισμῷ τῆς ποιό- 
τητος" οἷον ἵν᾽ οὕτως ὁρίσωμεν, ἀπῇτει τις δάνειον καὶ 

róxovg* ὁ δὲ ἀργύριον μὲν Eye ᾿ ὡμολόγει, 4 τύχους 
δὲ oU, ἀλλ᾽ οὐδὲ δάνειον" προσδιορισμὸς γὰρ τοῦτό ἐστε 

40 τῆς ποιότητος" τρίτην δὲ τάξιν εἴληφε τοῦτο" ἐπεὶ δο- 

χεὶ πως ἔχειν λόγους" καὶ τοῦτο τοῦ ἰσάζοντος διενήνο- 
χε" κοινωνεῖ μὲν γὰρ καὶ τῷ μογομερεῖ καὶ τῷ ἰσάζον- 
τι, τῷ μὲν μονομεέρεῖ χατὰ τὸ μὴ ἐξεταζομένους ἔχειν 

| 4 Par. χρέος. 2 Ald, περιπετοῖς. 8 Ald. συνέγειν, A 

Ald. ὁμολόχγει, 5 Par. ad marg. καὶ ὅταν τὰ πράγματα ἰσάζη, 

οὔκ ἀπίϑανον τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ συνέστηκεν" καὶ γὰρ “ημοσϑὲ- 
γὴν δὲ ἐπαινεσόμεθα τὴν ἱστορίαν τούτων ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς λέγδε περὲ 

“δαντοῦ ἔχοντες" ἀλλὰ καὶ κρινοῦμεν τὰς ἀφορμὰς λαβόντες ἀπ᾽ 

Αἰσχίνον καὶ Δεινάρχου καὶ 'Tmtglóov. ὅτε δὲ εἰς μηδὲν ἔχομεν τὴν 

ἱστορίαν ἐναντιουμένην, οὐκ ἀσύστατον τὸ ζήτημα καὶ ἀπίϑανον, 

οἷον ὡς ἐπὶ τούτου" visi τις ἐπὶ τύρανψον, ἕτερος προὔπαντήσας 
ἀνεῖλε καὶ τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητοῦσι, τοῦτο γὰρ κατὰ τὸ ἀπίϑα- 

vov ἀσϑενὲς δείξει, εἰ τύραννος δορυφόροις κομῶν ἀφύλακτος ξάλω, 
πλὴν μελετᾶται διὰ τὸ μηδὲν ἀφ᾽ ἱστορίας βλάπτεσθαι. 

1 

-— »» 
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,φοὺς λόγους ; διαφέρει δὲ ἀμφοτέρων" τοῦ μὲν πρώτου, 

ὅτι εἰ xol ἀχρήστουξ, ἀλλ᾽ οὖν παρ᾽ ἑκατέρου μέρους 
ἔχει λόγους" τοῦ δὲ δουτέρου, ὅτε οὐ τοὺς αὐτοὺς, ἀλλὰ 
διαφόρους ἔχει λόγους" xal ὅτε τὸ μὲν δεύτερον ἅμα καὶ 
ἐν τῷ αὑτῷ Xoóvo τοὺς λόγους ἔχξι γινομένους " ἐν δὲ 5, 

᾿ τούτῳ, iy. ἄλλῳ xal ἄλλῳ γρόνῳ᾽. καὶ ὅτι ἐν μὲν τοῖς. 
ἐξισάξουσι τοῖς ἀλλήλων χρῶνται λόγοις πρὸς μὲν ἀλ- 
λήλων ἀνατροπὴν, οὐ μέντοι καὶ ἑαυτῶν" dy ᾿δὲ τοῖς 
ἀναστρέφουσι πρὸς ἀνατροπὴν αὐτῶν ὁρᾷ τὰ παρ᾽ íxa- 
τέρου λεγόμενα" ἐζήτηται δὲ, εἰ διαφέρειν ἀπεδείχϑη τὸ 10 

ἀντιστρέφον τοῦ ἐσάζοντορ, πῶς ἐνταῦϑα αὐτός φησιν, 6 
ὅτι oU διάφορα, οὐδὲ ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων" φαμὲν 
οὖν ὡς διὰ τοῦτό φησιν οὐ διάφορα, ἐπειδὴ οἷς 0 διώ-" 
κων ἐσχυρίζεται πρότερον, τοῖς αὐτοῖς πάλιν ὃ φεύγων"᾽ 
τοῖς αὑτοῖς μετὰ ταῦτα ὁ διωχων" xal τοῖς ἀλλήλων ἐκ ἰδ 
τούτων , ἁλίσκονται “πεδροῖς" διὸ κχαίτοι διάφορα κατὰ 59 

ταὐτὸν ὄντα, οὐ διάφορα μετὰ βραχὺ εὑρίσκεται" apei- 

Boves yap τῇ τάξει τοῦ χρόνου καὶ τὰς ἐπιχειρήσει" 
διάφορα δὲ μὴ ὄντα οὐδὲ ἰσχυρά ἐστιν οὐδὲ γὰρ ἐπ- 

ἄγονται τὸν ἀκροατὴν, τὰ οἰκεῖα ἀρνούμενος ἕκαστος 30 
καὶ ἐπὶ τὰ τοῦ ἀντιδίχου καταφεύγων" ἄλλοι δέ φασιν͵ 
ὡς οὗ διώφορα εἶπον, ἀλλ᾽ οὐχὶ, οὗ. πολλὰ, ὅτε yap οὗ 
πολλὰ, ἐνταῦϑα γνωστέον" ὁ μὲν γὰρ παρακαταϑήχῃν 

ἀπαιτεῖ ; καὶ μιᾷ ἀποδείξει. γρῆται τῷ λέγειν, ὅτε, σὺ 
εἶπας" ὃ δὲ δάνειον ὁμολογεῖ, καὶ ἐσχυρίξεται τὸ, σὺ 8[- 28 
fag, xal avrog. 

Τέταρτον κατὰ τὸ ἄπορον" οὗ μὴ ἔστι χύσιν εὑρεῖν μηδὲ πέρας" 

οἷον ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς ð ὕναρ εἶδεν φνείροις μὴ πιστεύειν, καὶ 
βουλεύεται "Ὁ ὃ τι γὰρ ἂν συμβουλεύῃ τις brodo, τὸ ἐναντίον αὑτῷ 

σερανγεῖ. )J 50 

ZunarQov. ᾿Αδιαφόρως χρῆται τῇ τάξει τῶν 

6 Ald. φησι. 1 Ald. βούλεται. 
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ἀσυστάτων" καὶ λαμβάνεε τέταρτον εἶδος κατὰ τὸ ὅπο.- 
oov, ὕπερ ἐν τῷ ὁρισμῷ τελευταῖον ἔϑηχε" γίνεται δὲ 
τὸ ἄπορον, ἡνίκα τις τοῖς ἰδίοις ἐναντιοῦται λογισμοῖς, 
καὶ ἄλλο παρ᾽ ὃ βούλεται κατασχευάζει" οἷον ἵν᾽ ἢ τὸ 

' B κατασχευαζόμενον τῇ κατασχευῇ ἐναντίον" ὅτ᾽ ἂν γὰρ 
συμβουλεύῃς, ὅτι τοῖς ὀνείροις δεῖ ? πείϑεσθαι, αὐτῷ 
τῷ νῦν ὀνείρῳ ἠπίστησας, Or ἂν δὲ μὴ πείϑεσθαι 
αὐτῷ, ἐπίστευσας τῷ συμβουλεύοντι μὴ πείϑεσθαι" χοι- 

νωνεῖ δὲ καὶ τοῦτο. toig προλαβοῦσι, τῷ ἀχρήστους ἔχειν 
40 τοὺς λόγους, διαφέρει δὲ τοῦ τε ἰσάξοντος καὶ ταῦ Gyri- 

στρέφοντος" rot μὲν ἰσάξοντος, ὅτε οὐ τοὺς αὐτοὺς ἔχει 
λόγους, οὐδὲ τοὺς ἴσους" τοῦ δὲ ἀντιστρέφοντος, καϑὸ 
ἐν μὲν τῷ ἀντιστρέφοντι τοῖς ἰδίοις λόγοις ἐναντιοῦν- 
ται" καὶ γὰρ τὰ προειρημένᾳ ἀρνούμενος ἐπὶ τὰ τοῦ 

45 ἐναντίου καταφεύγει" ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ὁ διώκων διάφο- 
οὖν τι ἔχεν τὴν ἐξέτασιν, xoà ix διαφόρων γινομένην 
ἀποδείξεων κατασκευάζεσθαι" ὅ᾽ T& γὰρ συμβουλεύων 
πείϑεσϑαι πολλὰ χαὶ ἑκανὰ πρὸς ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ 
πεῖσαι" ὃ τὸ μὴ πείϑεσθαι ὁμοίως" τὸ δὲ πέρας τῆς 

30 συμβουλὴς ἑαυτῷ ἐναντιούμενον οὐχ ἔχδε τὴν χατασχευ- 
ἣν, οὐ γὰρ οἱ λόγοι πίστιν οὐχ ἔχουσιν ἐνταῦϑα, ἀλλὰ 
τὸ χατασχευαζόμενον. ἐναντίον ὃν τοῖς κατασχευάζουσε 
τὴν ἀπορίαν δίδωσι τῷ ἀκροατῇ" ? ἐν δὲ τῷ ἀντιστρέ- 
φοντι ἐν ἑτέρῳ xai ἑτέρῳ κχαιρῷ συμβαίνει τὸ ἐναντίω-- 

$5 μα" ὅμοιον τούτῳ xol τὸ κατὰ Κόραχα καὶ Τισίαν, 
xai 0 Κροχοδειλίτης, ἀλλὰ χαὶ τὸ τοιοῦτο πλάσμα" μᾶν- 
Ttug ϑυγάτηρ ὑπὸ λῃσταῖς ἐγένετο" ἦλϑεν Ó μάντις ai- 
τῶν τὴν παῖδα, οἱ δὲ ὥμοσαν αὐτῷ δώσειν εἰ τἀληϑὴ * 
μαντεύσαιτα περὶ τοῦ πότερον λήψεται 5 ἢ οὔ" ὃ δὲ, 

80 οὗ λήψομαι, ἔφη" καὶ βουλεύονται οἵ λῃσταί" εἰ γὰρ 
δοῖεν αὑτῷ τὴν χόρην, ψευδομένῳ δώσουσιν" ἔφη γὰρ» 

3 Ald. et Par. δεῖν. scr. δεῖ, δ Ald, &xgousg. 4 Ald. 
εἴτ᾽ ἀληϑῶ, δ Ald. λήψεσθαι. 

' . 4 
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οὐ λήψομαι" οἱ δὲ μὴ δοῖεν, οὐκ εὐορκήσουσιν, ἀλη- 
ϑεύοντι μὴ πληροῦντες τὰς. ὑποσχέσεις" συσταίη δὶ ἂν 
ταῦτα πάντα τὸν éX τοῦ χρόνου λαβόντα" διορισμόν" 

οἷον τὸν μὲν χατὰ ᾿Αλέξανδρον. ὄνειρον οὕτως" ὄνειρον 
᾿Αλέξανδρος εἶδεν τοῖς μετὰ ταῦτα ὀνείροις ἢ τοῖς μεϑ' b 

ἡμέραν μὴ πιστεύειν. τὸ δὲ χατὰ Τισίαν καὶ Κόραχα, 
εἰ λέγοι, εἰ εἴσω τῶν δύο ἐτῶν νιχήσω τὴν πρώτην δίκην". 
τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ μάντεως, εἰ εἴποι, σήμερον δὲ οὐχ ἀπο. | 

δοίητε, αὔριον δέ. | 
Μαρκελλίνου. "Tovro ἀχριβῶς 9 παρὰ τὸν τέ- 10 

ταρτόν ἐστι χανόνα" οὐ γὰρ δύναται πέρας λαβεῖν. 
«Αὐτόϑεν ἀπὸ τῆς προσηγορίας πρόδηλον. τὸ λεγόμε- 

γον" δεῖ γὰρ τὸ σύμβολον τοιοῦτον εἶναι, ὥστε χαὶ συμ- 

βουλεύειν περὶ τῶν δυναμένων πέρας λαβεῖν, οἷον βοη- 

ϑῆσαι ᾿Ολυνϑίοις, ἢ σπείσασθαι 7 πολεμίοις ἢ ἄλλο 9 15 
τι, περὶ οὗ πρόκειται συμβουλή. εἰ γὰρ μὴ οὕτως 
ἔχει, μάταιος j συμβουλὴ τέλος μὴ ἔχουσα" ἐνταῦ- 
ϑὰα δὲ ἑχάτερος τῶν συμβούλων - εἰς ἐναντίον τῷ σχο- 
πῷ πέρας τελευτήσει" εἰ μὲν γὰρ TO. φανέντε ὀνείρῳ 
σείϑεσθαι συμβουλεύσει, ἐναντιώματι μεγάλῳ. περιπε- 30 
σεῖται" οἷς γὰρ κελεύξι πεισϑέντας τῷ φανέντι ? ἀπι- 60 
στεῖν τοῖς ὀνείροις, πέπεισται πάλιν, ὀνείρῳ μὴ πιστεύ- 
εἰν συμβουλεύων" εἰ. δὲ πάλιν λέγει, ὅτι δεῖ πιστεύειν 
ὀνείροις , τί ἡπίστησε τῷ φανέντι" χαὶ ἄλλως εἰ μὲν 
λέγειν ὃ σύμβουλος, ὅτι δεῖ πείϑεσθαι τῷ φανέντι" χα- 35 

λὸν γὰρ τὸ πείϑεσθαι τῷ ὀνείρῳ. διὰ γὰρ τούτου ση- 
μαίνουσιν ἡμῖν οἱ ϑεοὶ, περὶ. (y βούλονται" τὰ αὐτὸ ᾿ 
xol ἐπὶ πάντων ὀνείρων ἐσχύει" οἰκοῦν πᾶσιν πείϑε- 

σϑαι δεῖ τούτων τῷ λόγῳ. Eix' oc uL οὖν ἄπ o- 
ρον ἐχλήϑη" ἄπορον yag ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ ἐναντίον οὗ 30 

6 τοῦτο ἀκριβῶς — — πέρας ς λαβῶν Syriano attribuit Ven, 
7 Ald. πείσασϑαι. 8 Ald, ἀλλ᾽ ὅτι. — 9 Ald. xal ἄλλως εἰ μὲν 

, λέγει ὃ σύμβ. ὅτι δεῖ π. τῷ φανέντι h. 1. inserit. et paullo post 
suo loco repetit. Delevi primo loco, ut est in Par. 
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βούλεταί vig χατασχενάζει " xal ἐξ ὧν tig προτρέπεται 
᾿ ἀποτρέπει" χαλεῖται δὲ καὶ μαχόμενον" διαφέρει δὲ ταῦ 
ἀντιστρέφοντας , ὅτε ἐν μὲν τῷ ἀντιστρέφαντε τοῖς ἕαυ- 
τῶν μόνον λάγαις ἐναντιαύμεδα , οὗ τῷ βουλεύματι, τῷ 

δ ἑαυτῶν *? ἀντυτίπτομεν" καὶ ϑάτεραν ϑατέρου ἄναιρε- 
τιχὰν ylyetuL" τῷ μὲμ γὰρ ἀπαιτοῦντι τὸ δάνειομ Gxo- 

πὸς qv τὸ ἀποβαλεῖν τὰ χρήμπτα, καὶ οὐ μάχεται τῇ 
γνώμῃ τῇ ἑαυτοῦ, εἴτε παρακαταϑήκην εἴτε δάνειαν λέγει" 

ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ἐὰν εἴπῃς μὴ πιατεύειν, πιστεύεις τῷ 
40 φανέντι, xoi ἐν τούτῳ τὰ ἐναντία τῇ. βουλήσει περα- 

γοῦμεν, οὐ τῷ λόγῳ" ὅρα δὲ πῶρ φησι πρῶτον μὲν τὸ 
ἄνομα ἄπαρον, οὗ μὴ ἔατι πέρας εὑρεῖν" καὶ μετὰ ταῦ- 
τα τὸ παράδειγμα" εἴπομεν δὲ καὶ ἄλλο παράδειγμα 
παρὰ τὸ χείμενον . ἔγραψέ τις ψήφισμα" μὴ χυρωϑέντος 

as αὐτοῦ γράφειν ἕτερον » ὧστε μὴ πιατεύειν ψηφίσματι, εὖ 

 $de πεισϑείημεν αὑτῷ λέγοντι, εὑρισκόμεϑᾳ τῷ αὐτοῦ 

πιστεύσαντες" εἰ δὲ ᾿θεβαιώσομεν τὸ μὴ πιατεύξιν, τὸ 
εὐ παρ᾽. αὐταῦ γραφὲν ἀγατρέπομξνι 

M 

Ἡέμπτον κατὰ τὸ ἀπίϑανον, οἷον sl Σωκράτην 1" τὶς πλάτεοι mop- 
30 »oflooxovrra , ἢ ̓Αριστείδιν ἀδικοῦντα. 

Συριανοῦ. Kal τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερόν ἐστε 
χανόνα" αὖ γὰρ ix πιϑανὼν σύγκειται λόγων, ἀλλὰ 
ταῖς πάντων ἀκριβῶς ἐναντίων δόξαις 12 οὐ συνάδοντᾳ 

λέγειν ἐπιχειρεῖ" τριῶν δὲ ὕντων Ὁ" περὶ ἕκαστον τῶν 
35 πραγμάτων ; χρήσεως καὶ. φύσεως χαὶ δόξης, τὰ μὲν δύο 

τῷ ῥήτορι ἀπονενέμηται, χρῆσις καὶ δόξα, φύσις δὲ 

τοῖς φιλοσόφοις" αὐτῶν δὲ τῶν δύα τῶν παρὰ τοῖς 

40.Α1ἃ, ἑαυτῷ, 44 Οἷον εἰ Σωκράτην — ἀδικοῦντα Ven. 
om., Ald. Σωκράτης τις πλάττειν. 12 Ven. addit: καὶ τῷ χρη" 

σμῷ τῆς Ππυϑίας. 45 τριῶν δὲ ὅ ὄντων sqq. aque ad finem hu- 

jus sectionis Ven, non habet. 
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ἑήτορδι, κυριώτερον τὸ τῆς χρήσεωρ , ἀπὸ γὰρ αὑτῆς 
χαὶ ἡ δόξα ἀναφαίνεται" Σ4 εἰ γὰρ καὶ τὰς φύσεις οὐκ ᾿ 

. ἐπιζητοῦσι τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ οὖν ἐκ τῆς χρήσεως 
᾿οἶμαε τόδε τι περὶ τοῦδε τοῦ πράγματὸς νομίζουσιν, ἢ 
οὐ vo ἰξουσιν, διόπερ τὸ ἄπορον πρῶτον ὅταξε TOU 5 
ἀπιϑανου" ὡς τὸ μὲν ἀπὸ τῆς χρήσεως ἔχον τὴν fAa- 

fuv, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δόξης. 

Zenatpov.. ᾿ἀσϑενησάντων τῶν ἀσυστάτων ἐπὶ 

τὰ ἵμάλλον ἔχοντα λόγον χωρεῖ" σχόπεῤ γὰρ, ὅτε τὸ μὲν 
μονομερὲς ἐκ. τοῦ ἐνὸς ἐστι πάντη ἐλλελειμμένον" τὸ δὲ 10 
ἐξισάζον ἔχεν μὲν ἐξ ἑκατέρου λόγους, τοὺς αὐτοὺς δέ" 
τὸ δὲ ἀγτιστρέφον ἔχει μὲν διαφόρους λόγους καὶ τοὺς 
αὐτοὺς͵. πίστιν δὲ οὐκ ἔχοντας" τὸ δὲ ἄπορον καὶ Ào- 

γους ἔχει; καὶ οὗ τοὺς αὑτοὺς xal πίστεν δεχομένους" ἐκ δὰ : 
τοῖ κατασχευαζομένου τὸ ἀσύστατον" τὸ δὲ ἀπίϑανον ὕλην 15 
ἔχει πάντων πλείονα, διὸ καὶ σχεδὸν συνέστηκεν" ὥστε xa- 
λῶς ἤδη εἴρηται" ὥσπερ' ἐπὶ τῶν ἐξεταζομένων προσώ- 
πων “χαὶ πραγμάτων ἀπὸ τῶν πολυύϊλοτέρων 15 διεχώ- 
ρησεν ἐπὶ τὰ ἀπορώτερα xol ἀσϑεέστερα, οὕτω ma- 
λιν ἐνταῦϑα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων ἐπὶ τὰ εὐπὸρώτερα" 20 
ὡς yàp ἐκεῖ τῷ συνιστάναν χαραχτηριζόμενα ἐπεζήτει 
τὰ πλείονα σύστασιν χορηγοῦντα προτάττειν , Οὕτω χάν- 
ταῦϑα τὰ τῷ ἀσυστάτῳ τὸ ἑαυτῶν εἰληχότα γνώριμον 

τὰ ἀπορώτερα τῶν εὐπορωτέρων προτιϑέναν φελεῖ" ταύ- 
τῇ τοι καὶ τοὺς τοῦ κανόνος τέσσαρας προςδιρρισμοὺς, 25 
οὗ κατὰ τάξιν ἐπὶ τῶν ὑποδειγμάφων φυλάτζειν ἀλλὰ 
φύρδην καὶ ἀναμὶξ, ὡς ἂν ἡ χῤεία vov. ἀσυστάτων τὴν 

τάξιν παρέχηται" ἐζητησὰν δέ τινας, πῶς τὸ παρὸν ἀσύ- 

στατόν ἐστι" χαίτοι καὶ ΣΣωχράτης καὶ ᾿Αρισξείδης γρα- 
φὰς ὑπέμειναν" καὶ ὃ μὲν ἐξωστραχίσϑη, «Φωχράτης δὲ 30 

ϑανάτῳ ἐξημιώϑη" εἰ δὲ μὴ ἦν κατὰ τούτων κατηγορία, 

14 Par. ἀναφύτεαι. 15 Ald. πολυῦϑλωτέρων. et1. 22. χωρηγοῦντα. . 
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πῶς ἔργῳ ἐκβᾶσα φαίνεταε" φαμὲν οὖν ὡς τοῦτο 16 
ἀπίϑανόν ἐστι καὶ τὰ τούτῳ ὅμοια, ἡνίχα κατ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο xaJ ὃ ἔνδοξόν ἐστε τὸ πρόσωπον πειρῷτό τις 

61 διαβαλλειν. «Σωκράτης τε γὰρ ἐπὶ σωφροσύνῃ βοώμενος 
5 xai ᾿Δριστείδης᾽ ἐπὶ δικαιοσύνῃ ἀπίϑανον ποιήσουσι τὸν 
ἐπιχειροῦντα, ἐπὶ τούτοις αὑτοῖς γραφεσϑαι" οἷον Xw- 

χρατὴ μὲν ἐπὶ ἀσελγείᾳ ; 4oureiüny δὲ ἐπὶ ἀδικίᾳ" ἡνί- 

χα δὲ ov κατὰ τοῦτο, xaO" ἕτερον δὲ, πρόσωπον γὰρ 
οὐδὲν ἀναμάυτητον, συνίσταται" οἷον εἰ «Αριστείδὴην λει- 

10 ποταξίου τις γράψεται ἢ ὑπερηφανίας, 57 ΣΣωχράτην δὲ 
ἀσεβείας" & καὶ xat' αὐτῶν γεγενημένα, τὸν μὲν ἀπο- 
2rayÓgvat, *9 ᾿Δριστείδην δὲ ἐξυστραχισϑῆναι πεποίη- 
xtv, οὕτως καὶ ᾿Αχιλλέα μὲν δειλίας τις γραφόμενος ἢ 

λειποταξίσυ ἀπίϑανος" προδότην δὲ καὶ χρημάτων ἣτ- 
15 τονα ἢ ὑπερήφανον, πιϑανός" ὥστε τὰ ἀπίϑανα χατὰ 

ἐναλλαγὴν τοῦ πράγματος συνίσταται. 

Μαρκελλίνου., Ovx ἀχνοοῦμεν ἀπὸ τῆς ἱστορίας 
τὴν τούτων ποιότητα, διαβεβοῃμένοι γὰρ οἱ ἄνδρες ἐπὶ 
τοῖς βελτίοσιν ἦσαν" Ó μὲν ᾿Δριστείδης ἐπὶ δικαιοσύνῃ, 

20 ὁ δὲ “Σωχράτης ἐπὶ σωφροσύνῃ" εἰ τοίνυν ἐπιχειροίη τις 
τὰ ἐναντία περψιτιϑέναι τῆς δόξης, καὶ λέγοι τὸν σώ-- 
φρανα πορνοβοσχὸν, ἢ τὸν δίκαιον ἀδικοῦντα, τίς ἀνέ- 
ξεται παντάπασιν ἀπίϑανᾳ διαβαλλοντος" ἀλλ᾽ εἴποι τις, 
ὅτι μεταβέβληται πολλάκις καὶ φύσιν" ἀλλά φαμεν, ὅτε 

26 xcv ἀληϑὲς τοῦτο δῶμεν μφταβάλλεσθϑαι, ἀλλὰ διὰ τὴν 
δόξαν τῶν ἀνδρῶκ τὴν ἤδη χρατή gea ὡς νόμον ἀπί- 
ϑανόν ἐστι τὸ πλάσμα᾿ μάχεται γὰρ cit καὶ τὴ aÀ»- 
ϑείᾳ, δέεται δὲ xoi ἡ ἀλήϑεια τοῦ πιϑανοῦ" χαὶ γὰρ 
αὑτὸ τὸ ἀληϑὲς, ἐὰν μὴ ἔχῃ τὸ πιϑανὸν, μάταιον εἰς 

80 τὸ πείϑειν" δεῖ δὲ vosia a ἀπίϑανον, xal ἅμα προ- 

κεῖσϑαι τῷ λόγῳ τὸ xa" ὑπερβολήν" τὰ γὰρ πρὸς ὑπερ- 

16 Ald.rovrq.. 47 Ald. ὑπεριφανείας. . 48 Ald, ἀποχϑῆναι. 

LU 
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βολὴν ̓ἄδοξα ἀσύστατα" τὰ δὲ μὴ πρὸς ὑκερβοϊὴν συν- 
ἔσταται. Παράδειγμα ἄλλο τοῦ ἀπιϑάνου. Περικλῆς 
τῇ ̓ Δσπασίᾳ συνόντα Νὰ χρίγει μοιχείας. 

“Ἔχτον κατὰ τὸ ἀδύνατον: οἷον εἰ ! Aꝙlovc τις ἢ Μαρωνείτας 
πρὸ ἀρχῆς τῶν μένων sino: βουλεύεσθαι, ἢ τὸν πύϑιν ὅ 

. MEN ULL DTE 

Συριανοῦ. Καὶ τοϊτὸ λαραπληδίως τῷ πέμπτῳ, 
παρὰ $ τὸν δεύτερόν ἐστι κανόνα" οὔτε γὰρ πιϑανοὶ, 
οὔτε ταῖς 3 πίστεσιν ἰσχυροὶ οἱ ἐν αὑτῷ λόγοι" διαφέ- 
ee 3B τοῦ ἀπιϑάνου" ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον οὐδὲ μίαν * 10 
ἔχει τοῦ γενέσϑαι φύσιν, 0 δὲ ἀδύνατον πραχϑῆναι ; 
πῶς οὐκ ἄτοπον πράττειν , τὸ δὲ ἀπίϑανον τῶν ἐνδεχο- 
μένων ἐστίν" ̓ ἐνδέχεται" ydo “Σώχράτη͵ τε διὰ φιλαν- 
ϑοωπίαν ἑταίρᾳ * χορηγῆσαι ἐροφὴν, xol ̓᾿4ριστείδην 
ἀπατηϑέντα πραξαί τι — MM 15 

Au ὠπάτρου. Τοῦτο οὐκ ̓ἠδύνατο᾽ πρὸ τοῦ ἀπι- 
ϑάνου τάττεσθαι" P y& xol ἀπὸ, τῶν. σφόδρα. ἄσυ- 
στάτων ἐπὶ τὰ ἥττω καταβαίνειν ἐπάγεται, ἀλλ᾽ ovv 
ὡς βουλόμενος ὁ τεχνιχὸς. ἀεὶ. τὰ πρόσωπα τῶν πραγμά- 
των πρῤοτάττειν χαὶ ἐπὶ τῶν παρόντων τὴν ἰδίαν ἐφύ- 20, 
λαξδε πρόϑεσιν" καὶ τὰ. ἀπίϑανὸν τοῦ ἀδυνάτου προέταξε" 

. 1. Ald. εἰς, Ven. αἷον ai Zio 4 -΄ στ ψεύδεσθαι om. Par. ad 

marg. Οὐκ ἀεὶ ἀπὸ τοῦ ἀπρϑάνον' ἀσύστατα γίσεται τὰ. ιδητήμα- T 

τα, ἀλλ᾽ ὅτε ἢ ἢ. ἱστορία κατά, τι ἠπαδείκνυσί τιγα ἔνδοξ for, εἰ κατ᾽ 

 éxtiyo πειρῷτό τις τὸ τοιοῦτο πρόσωπον͵ διαβάλλειν, οἷον εἰ ἄδι-- 

ΚΟΥ "4ριστείδην τις λέγοι, ἢ Σωκράτην πορνοβοσκὸν, κατὰ γὰρ τὸ 

ἀποσιωπώμενον ἐπ᾽ ἀδείας τῷ βουϊομένῳ, ἐστὶ πλάττειν τὸ ζήτημᾳ, 

οἷον προδότην. ᾿Αχιλλέα. ἡ 2 Ven. παρά. Ald. περί. Compen- 

dium scribendi iü Par. incertum relinquit, quomodo scripse- 

rit. cfr. p. 132. 1.7. p. 156. 1. 24. $ Ald. τοῖς. 4 οὔδεμίαν 

ἔχει — — ἄτοπον πράττειν Ald, om, restitui ex Ven, et Par. 
5 Ald. ἑτέραν. —— E mE 

LI 

*-- 
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xal γὰρ τὸ μὲν ἀπίϑανον, διὰ τὴν τοῦ προσώπου ποι» 
ὅτητα γίνεται, τὸ δὲ ἀδύνατον δι τὴν τοῦ πράγματος" 

“ἄλλως τε δὲ τὸ ἀδύνατον ἐπετεταμένον ἐσεὶν ἀπίϑανον, 

xoi πᾶν μὲν ἀδύνατον ἀπίϑανον, οὗ μέντοι xol ἔμπα- 

δ λὲν" xol τὸ μὲν ἀπίϑανον ἐχ τῆς προαιρέσεως, ἠδυνατο᾽ 
γὰρ Σωκράτης πορνοβοσχεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἠβούλετο" τὸ. δὲ 

ἀδύνατον οὐχ ἐνδεχόμενον γενέσϑαι, ὅπερ ἐκ φύσεως 
γίνεται , ὅτε xai τὸ ἀπίϑανον ἀδυνάτου τάξιν ἐπέχει" εἰ 
γὰρ ἀπίϑανόν ἐστιν οὐχ ἂν ἐγένετο" οὐδὲ δυνατὴν. ἔχει 

40 τὴν χατηγορίαν ὡς ἐπαναβεβηχός" τὸ δὲ ἀδύνατον δύ- 

γαται μὲν πιϑανοὺς ἔχειν λόγους, τὸ δὲ πέρας ἀδύνα- 

τον ὅπερ, ὡς ἔφαμεν, οἰκεῖόν ἐστι τοῦ πράγματος * 

κοινωνεῖ δὲ τοῦτο σφόδρα τῷ ἀπόρῳ" ὥσπερ γὰρ ἐκχεί- 

γου τὸ πέρας ἀδύνατον, οὕτω x«l τούτου". διαφέρει δὲ, 

46 ὅτι ἐνταῦϑα μὲν κατὰ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων τὴν 

χοινὴν ἁπάντων ἐστὶν ἀδύνατον" ἐκεῖ δὲ μόνῃ τῇ αὐτοῦ 
τοῦ κατασχευαξομένου φύσει, καὶ τῷ TOU ᾿Δλεξάνδρου 

ὀνείρῳ καὶ τῇ τοῦ μάντεως προτᾷσει μόναις ταῖς κατα- 
σχευαῖς ἐνὰντία τὰ χατασχευαζόμενα " ἐπὶ μέντοι τοῦ 

40 τὸν Πύϑιον ψεύδεσϑαι, καὶ τῇ xou φύσει τῶν πρα- 
γμάτων εὑρίσχεται τοῦτο ἐναντίαν . οὐδέποτε γὰρ ϑεὸς 

62 ψεύδεται" πάλιν ἐὰν εἴπω, ὅτε Θεσσαλοὶ τὴν Ὄσσαν ἐπὶ 
τὸ Πήλιον xal τὸν Ὄλυμπον βούλονται ϑέντες ἄναβα- 
τὸν ποιῆσαι τὸν οὐρανὸν, τῇ φύσει TOV πραγμάτων καὶ 

35 τοῦτό ἐστιν ἐναντίον. ΣΣιφνίους δὲ xoi. Μαρωνείτας 
ὑπόδειγμα τίϑησι, καίτοι οὐ τῶν ἀδυνάτων τοῦτο, εἴγε 
'ol ix Πέλλης περὶ ἀργὴς τῶν Ἑλλήνων ἐβουλεύσαντο, 
ἀλλὰ xol καϑ' Ἡρόδοτον xal Θουχυδίδην πολλαὶ πόλεις 

. τὰς τύχας αἱ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον, αἱ δὲ ἐπὶ τὸ ἔλαττον 
$0 ἤμειψαν" οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ Σιφνίους ἢ ἢ Μαρωνείτας 

τῷ χρόνῳ αὐξηϑέντας πρὸς τοῦτο ἰδεῖν. "ἔοικεν οὖν ὁ 
τεχνογράφος τέγνην συνιστὰς, τῶν μὲν ᾿ξλληνικῶν πρα- 
γμάτων ἤδη ἐχλελοιπότων, καὶ τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς γε- 

γομέ- 
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ψομέγης, ἐν ἢ δι᾿ ὅλου ΣΣιφνίους καὶ Μαρωνείτας ἀσϑενεῖς 
παρειλήφαμεν" φησὶ ὁ γὰρ ἐκεῖνος ἐν συμβουλευτικοῖᾳ, 
εἰ μὲν Σίφνιοι ἢ Μαρωνεῖται περὶ ἀρχῆς συνεβούλευον, 
συσταίη δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο ἐναλλαγῇ προσώπου" εἰ, λέγοι- 
pex, 7. περὶ μὲν "Ὄσσης βουλεύονται. οἱ ϑεοὶ" ἐπὶ δὲ τῆς 6 
ἀρχῆς βουλεύονται s doxibenuómios ἐπὶ δὲ τῆς Πυϑί- 
ας, εἰ τὸν πρόμαντιν εἴπω ψεύδεσθαι, ὡς καὶ Δημοσϑέ- 

ve πολλάχις τὴν Πυϑίαν φιλιππίζειν ἔλεγεν. 

Μαρκελλίνου. Ἴσμεν ὅτε καϑάπαξ ἀσϑενῆ ? 
ταῦτα τὰ γένη καὶ εὐτελῆ" πόϑεν οὖν τούτοις ἢ ῥώμη; 10 
πόϑεν βουλεύσασθαι δυνατὸν περὶ ἡγεμονίας xot μά- 
λιστα τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης; μεῖζον γὰρ τῆς δυνάμεως 
αὐτῶν xa^ ὅλον τὸ ἐγχείρημα" παραπλήσιον δὲ καὶ er 

τοῦ Πυϑίου" πῶς γὰρ ϑεὸν ψεύσασθαι δυνατὸν, ὡς 

τὸν ἐπιχειροῦντα τὰ τοιαῦτα πλάττειν ζητήματα εὐήϑη 45 
κρινοῦμεν καὶ ἀνόητον" ὅμοιον δὲ χἀχεῖνο, ̓ Αλέξανδρος 

Bovltictai μεταϑεῖναι τὰς νήσους εἰς ἤπειρον" φασὶ δέ 
τινες, ὅτι OU τάξει λέγει τὰ ἀσύστατα, ἔδει γὰρ ὕστερον 
ταχϑῆναι τὸ ἀπίϑανον τοῦ ἀδυνώτου, xa^ ὃ τὸ ἀδύ- 
ψατον πλέον ἀσύστατόν: ἐστιν" οἱ δὲ. βουλόμενοι vat 20 
ἔχειν φασὶν, ὅτι τὸ ἀδύνατον ix τοῦ ἀπιϑάγου σύγχει-- 

ται" συναγωγή yàg ἀπιϑάνων ἀπρτολεῖ τὸ ἀδύνατον: 

ἄτοπον» δὲ ἡμᾶς τὸ; γενόμενρν. καὶ δεῴτεραν ξητεῖν ̓ πρὶν 
τὸ ἀποτελοῦν xai ποιοῦν εἰδέναι". πρόξερα γὰρ τῇ φύ- 
Us, τὰ πορρῦμτα τῶν γενομένων, ὥσπερ πατὴρ καὶ μή- 15 
τηρ᾿ 19 υἱοῦ. οὐκ ἀγνούσας δὲ, ὡς ἀσϑενὲς καὶ σαϑρὸν ς 

τὸ κατὰ ΣΣιφνίους καὶ Μαρωνείτας τοῦ ἀδυνάτου παρά- 
δειγμα, ᾿προσεδεηϑη τῆς τοῦ ψεύδεσθαι, τὸν Πυϑιοῦ 
προσϑήκῃς" οὐχ ἀδύνατον γὰρ ἥν ἐχείνους περὶ ἀρχῆς 

6 Ald. φασί. 1. 5. Ald. et Par. Σιφνίους ἢ “Μαρωνείτας, posui no- 

minatüivum;' 7 Ald. λέγείμεν περὶ μὲν οὔσης, βούλονται, 8 Ald, 
βούλοντα. 9. Ald, ἀσθενεῖς. 40 Ald. ἀμηρῶν. Par. xal μήτηρ. 

Ahetor. IV. M 
Y 
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τῶν Ἑλλήνων ἀμφισβητεῖν" καὶ γὰρ αἱ Μιρήναι μεχρὸν 

πόλισμα, ὡς μέμνηται Θουχυδίδης, ὅμως ἥρξεν. 

“Ἔβδομον X κατὰ τὸ ἄδοξον. οἷον ἐκμισϑώσας τις τὴν ἑσυτοῦ yv- 

ναῖκα, τὸν μισϑὺὸν oUx ἀπολαμβάνων, δικάζεταε τῷ 

δ μισϑωσαμένῳ. ) 

Συριανοῦ. "Αδοξόν φησιν ? ἐνταῦϑα oU τὸ εὖτε- 
λὲς, πολλὰ γὰρ καὶ τῶν εὐτελεστάτων πραγμάτων ἐξέ- 
ταῦιν ἐν ζητήμασιν ἐπιδέχεταε, ἀλλὰ τὸ xaxódoboy καὶ 
αἰσχρόν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς dxvlag ἄδοξον χατὰ τὸ πρᾶγμα 

40 τὸν τρόπον τοῦτον καλεῖ" ἡμάρτηται δὲ xol οὗτος ὁ τρό- 
πος, ? παρά TE τὸν δεύτερον xcvova xai παρὰ τὸν τρί- 
τον, ποίαν γὰρ ἰσχυρὰν προβαλεῖται πίστιν ἀνὴρ προ- 

αγωγὸς τῆς αὐτοῦ γαμετῆς ὑπὲρ οὕτω διαβεβλημένης 

πράξεως κατηγορεῖν ἐπιχειρῶν" ποῖος δὲ δικαστῆς σω- 

45 φρονῶν οὐ πρὸ τῆς χρίσεως χαταλεύσει τὸν μηδὲ τῶν 
οἰχειοτάτων δι᾿ αἰσχροχέρδειαν φεισάμενον" * ὥστε xal 
διὰ τὸ προειλῆ φϑαι τῇ κρίσει ἡμάρτηται- 

Σωπάτρου. Τοῦτο τὸ εἶδος παρ᾿ αἰσγίνου ἐπε- 
γενόηται; ὃ σαφῶς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου δείκνυσιν" dy 

40 οἷς γὰρ διαλαμβάνει περὶ τοῦ χατὰ γραμματεῖον ἥτα:»- 
ρηκχέναι xol κατὰσχευάζει ὡς ἄχρηστον" καὶ παρὰ τοῦ 
Ὑεεποιηχότος, καὶ παρὰ ? τοῦ πεπονϑῦτος μὴ ϑυνάμενον 
ἐμφανισϑῆναι, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀχροωμένων αἰσχύνην 

. χραυγῆς τε καὶ ϑορύβου λέγων τὸν λέγοντὰ ἀπολαύειν, 6 
45 ἐδίδαξε τοῦτο, ὅτε συστῆναι οὐ δύναται" ἐν οἷς ὃ 

ἀχροατὴς αἰσχυνόμενος, ὡς ἄν μῆ τοιαύτη - τῇ πόλει 

ὕβρις προστριβῇ 7 τὸν λέγοντα οὐ προσίεται" τοῦ Gi- 
«, 

1 Vén. ἕβδομον τὸ ἄδοξον. omissis 544, usque ad μισϑωσα- 

péivo, — ^2 Ven. ἐνταῦϑαά φησιν. 5 δ τρόπος Ven. om, 4 

Ald. φισόμενον. 5 Ald. περί. 6 Ald, ἀπολάβειν. ᾿ 7 Ad. 

προτριβῇ. 
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τίου δὲ συνισταμένου, ἂν xol νόμος ἢ ἔϑος προστεδϑείη 63 

τοῦ δύνασθαι τοῦτο πράττεσθαι, iv τοῖς ἐξεταξομένοις 
ἔσται τὸ παρὸν ζήτημα ἰστέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τῶν TOLOU- 

των τῶν μέσων δεῖ εἶναι τὸ πρόσωπον, τὸ δὲ πρᾶχμα 
xaÓ' ὑπερβολὴν ἄδοξον ἐπὶ γὰρ τῶν διαβεβλημένων 5 

προσώπῳν συνίσταται" ἐὰν γὰρ λέγῳ, πηρνοβοσχὸν γυ- 
ψαῖχα μισϑωσάμενον, καὶ μὴ ἀπολαβόντα τὸν μισϑὸν 
δικάξεσϑαι ὃ τῷ μισϑωσαμένῳ, δύναται διὰ τὴν τοῦ 

προσώπου ποιότητα σύστασιν ἔχειν" τὰ γὰρ τῆς ἀδο- 

ξίας ἐπὶ τούτου οὐκ ἔσται" διαφέρει δὲ τοῦτο τῶν .δια- 10 
βεβλημένων, καϑὸ ἐκεῖ μὲν οὐδείς ἐστε λόγος ἀπὸ 
τούτων" ἐνταῦϑα δὲ λόγοι μέν εἰσιν, ἀπὸ δὲ τῶν δικα- ' 

στῶν ἀποδοχιμάξεται" ἀσύστατον δέ ἐστι παρὰ τὸ *gu- 

yOLEVOY. 
M αρχελλίνου. Εἰκότως παρῃτήσαντο τὸ ἄδοξον 45 

οἵ rexvixo: ὡς ἀσύστατον, εἰ χαὶ τοῖς πράγμασιν ἰσχύει, 
ἐπειδὴ τὰ οὕτως ἄδοξα καὶ μεμισημένα οὐχ ἂν ἐπ᾽ «v- 
τῆς τῆς ἀληϑείας εὑρεϑείη" εἰ δὲ καὶ εὑρίσχεται, οὐδεὶς 
ἂν αὐτὰ προσδέχοιτο" τίς γὰρ πεισϑείη περὶ τῶν τοιοὕύ- 
των ἀκούειν" περιφανὴς ? γὰρ τῆς ἀδοξ ξίας 7 ὑπερβολὴ , 20 
τὸ ἐχμισϑῶσαι τὴν οἰκείαν γυναῖκα" οὐκ ἂν οὖν οὕτως 
ἐπ᾽ ἀληϑείας οὔτε ἐν πλάσματι περὶ τῶν τοιούτων δι.--. 
χάαζεσϑαὶ τις τολμήσειεν" ei μέντοι. τὸ πρόσωπον ἄδοξον 
εἴη, καὶ τὸ πρᾶγμα συνίσταται" τῷ γὰρ ἀδόξῳ *? καὶ χα-. 
μαὶ κειμένῳ προσώπῳ καὶ τὸ ἄδοξον πρέπει τῶν ἔργων. 25 

ὅτ᾽ ἄν. δὲ διαφέρῃ ir τό t6 πρᾶγμα καὶ τὸ πρόσωπον, 

οὐ συγχωρήσειεν ἡ ἀνωμαλία συνεστάναι τὸ πρόβλημα" 

ἄδοξον δὲ λέγει γῦν ov τὸ παράδοξον, ' ἀλλὰ τὸ κακόδο- 

δον καὶ αἰσχρὸν xol ἀσελγὲς καὶ παρὰ τὴν τοῦ προ- 
σώπου ποιότητα" πῶς γὰρ ovx ἄδοξον ἀνὴρ προαγωγὸς so 
xal μισϑὸν τῆς πράξεως εἰςπραττόμενος *? καὶ χαϑίζων 

[d 

8 Ald. δικάζεται. 9.414. περιφανές,» — 10 Ald, Per. τὸ γὰρ dóo- 

Bor, posui dativum, 41 Ald, διαφέρει. 13. Ald, εἷς τὸ πραττόμενον. 
7 M.. 
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- dn πορνείᾳ δικαστήριον" παράδειγμα ἄλλο. Φιλοχρά- 
της ἐχμισϑώσας τὰς ᾿θλυνϑίας γυναῖκας καὶ ἀναγκάζων 
gi Quy ἑαυτῷ τὸν μισϑὸν, δημοσίων ἀδικημάτων φεύ- 

yu' εἰ δέ τις εἴποι, ὅτι ἔοικε τῷ μονομερεῖ, καχεὶ γὰρ 
'$ τὸ πρόσωπον ἀπὸ ψιλῆς μόνης ἐννοίας γινώσχεται, λέ- 

γομεν" ἀλλ᾽ ἐχεὶ ἐν τῷ μονομερὲϊ τὸ πρᾶγμα οὐχ ἔστιν 
ἀδοξον καϑ'. ὑπερβολὴν, “ὥσπερ ἐνταῦϑα. 

“Ὄγδοον * κατὰ τὸ ἀπερίστατον᾽ οἷον ἀποκηρύττει τις τὸν ξαυτοῦ 
υἱὸν ἐπ᾿ οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ, ταῦτα γὰρ οὐκ ἄν εἴη ζητήματα. 

V 

410 — Xv Ὁ ἐᾶν 0 e. ἔγνωσται πολλάχις καὶ ἐν προγυ- 

μνάσμασιν, ὅτι ἕξ ἐισι τὰ περιστατιχὰ μόρια, χαὶ τούτων 

μετά yt τὸ πρόσωπον re τὸ πρᾶγμα συνεχτιχώτατον 
ἡ. αἰτία" ἀπερίστατον οὖν διὰ τοῦτο καλεῖ τὸ μηδεμίαν 
προφαγῆ αἰτίαν τῆς : κατηγορίας ἔχον" ἐνταῦϑα οὖν 

5 ̓τελείως ἐχλείπει' τό τε πρᾶγμα καὶ τὸ τεχμήριον" ὅπερ οὐδὲ 

,ἀπὶ τῶν ἀτελῶν ἐστιν ἐκ πραγμάτων στοχασμῶν εὑρεῖν ποτε" 
καὶ οὗτος οὖν ὁ τρόπος παρὰ: τὸν δεύτερόν ἐστι χανόνα" 

. ; μηδὲ μέαν ἰσχυρὰν πίστιν ἐφ᾽ olg ἐγχαλεῖ παρεχομένου 

τρῖ πατρός. . 

40 “Σωπάτρου. Τοῦτο πρὸ πάντων τάξας ? iv τῷ 

* 
- 

ὁρισμῷ. τῶν συνεστώτων καὶ καλῶς τάξας ἐνταῦϑα — 

“κοίως τελευταῖον αὐτὸ τάττει" καὶ γὰρ πάντων πλέον τὸ 
ἀσύστατον ἔχει, διὰ τὸ ἐκείνοις μὲν ποσῶς προσεῖναι 

λόγους, τούτῳ “δ᾽ ovósvog' ἀσύστατον δὲ περὶ τὸ αἴτιον 
e. * 

4 Ven. "Oydoov τὸ ἀπερίστατον. ἜἜγνωσται πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν 

4. π. ὅτι ἔξεστιν [sic : Ald, ἔξεισι) τὰ περιστ. μόρια, πρό σωπον, πρᾶγμα, 

τόπος, χρόνος, αἰτία, τρόπος" τούτων δὲ μετὰ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ 
πρᾶγμα συνεκτικῴτατόν ἐστιν ἡ αἰτία, ἀπ. οὖν καλεῖ, τὸ μηδὲ μίαν 

πρὶ αἰτίὰν τῆς κατηγορίας ἔχον — — — — — ἀτελῶν ἐκ πραγμ. 

«Φεῤχαυμῶν πρεὲ συμβαίνει. Kol οὗτος οὖν παρὰ τὸν X. T. À. 

.2. Ald. .eisla..cy τατηγορίαν. ὃ Ald. τάξεωρ. 
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γένεται’ ὅϑεν εἰ τοῦτο λάβοι, συνίσταται" ἐξαιρέτως δὲ 
τὴν αἰτίαν καλεῖ περίστασιν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἄνευ 
ταύτης κἂν πρόσωπον εἴη καὶ πράγματα τὸ. ζήτημα σύ- 
στασιν ἐπιδέχεσθαι" 4 ἅσπερ ? xol πραγμάτων πάλιν 
xal προσώπων ἐχλελοιπότων, χἂν ἡ αἰτία εἴη" ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 5 
ἐχείνων μὲν τῶν δύο ἐκλελοιπότων τὸ ἀσύστατον" ἐν- 
ταῦϑα δὲ τῆς αἰτίας μόνης διὸ καὶ xar. ἐξαίρετον ἀ- 

περίστατον χέχληται" ὅτε ὃ ἐκεῖνα ἄμφω ἐχλείποντα 
ποιεῖ, τοῦτο δύναται μόνον ἐχλεῖπον" οὔτε γὰρ πρόσω- 
σον ἐχλεῖπον μόνον ἀσύστατον ποιήσει" εἴγε ἔστι μετὰ 40 
ἀορίστου ζήτημα μελετῆσαι προσώπου, οὔτε πράγματος 
μόνου" εἴπερ τὸ κατὰ τὸν ἄσωτον ἀπὸ τῆς τοῦ προσώ- 
που ποίοτητος μάνης τὴν. σύστασιν ἐπιδέχεται, αἰτίας 
δὲ ἐπιλελαιπυίας ὡς ἐνταῦϑα ἀαύστατον ᾿πάντη" ὅϑεν 04 

εἰχότως, ὡς ταῖς δύα ἰσοδυναμοῦν, ἀπερίστατας κατ᾽ ἐξ- 15 

αἰρετον ἐκληϑη. 

Μαρκελλίνου. Περίστασίς ἐστιν ὕλη τοῦ πλά- 
σματος, οἷον αὐτὰ τὰ ὑποχείμενα xara τὸ πρόβλημα" 
πλεῖστα μὲν οὖν ἐστι τὰ περιστατιχὰ καὶ πρόσωπον καὶ 

πρᾶγμα, καὶ αἰτία καὶ τρόπος καὶ χρόνος, τὸ δὲ χυριώ- 10 

τατον καὶ δ μεῖζον ἡ αἰτία, xol ἀπὰ ταύτης cd 

ἀφορμαὶ τοῖς λόγοις γένονται καὶ φύονται" τούτου δὲ 
ἐλλείποντος ἀνυπόστατον γίνοιντ᾽ 7 ἂν. αἱ ὑποϑέσεις" 
καὶ χρεία μέν ἐστι τῆς ᾿αἰτίας ἐν πᾶσε πράγμασι, μά- 
λιστα δὲ ἐν τοῖς μεγάλοις" ὥσπερ οὖν καὶ τὸ προχείμε- 28 
γον" εἴ * ye πατὴρ παῖδα ἀποχηρύττει" καὶ δείσταταί 
πῶς τὰ ἡνωμένα τῇ φύσει, πῶς οὐκ ἀνάγκη τῶν Tn 
κούτων ἀξιόχρεων φαίνεσθαι τὴν αἰτίαν, ὅταν δὲ μηδ᾽ 
9 τυχοῦσα ὑπάρχῃ, τίνα λόγον ἔχοι ἂν τὸ ὑποκείμενον, 
ὁρῶμεν δὲ xol τοὺς τεχνογράφους παραγγέλλοντας, or 50 

4 Par. ἐπιδέξασθαι. 5 Ald. oors. 6 Ald. καὶ om. 

7 Ald. ἀνυπόστατον γίγνοιτ, — 8 Ald. elpye; o ΄ 
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ἄν μὴ πάνυ πιστευόμενον ὑπάρχῃ πρᾶγμα τὰς αἰτίας 
πιστωτικὰς παραπλέχειν αὐτῷ, καὶ μὴ πάντη γυμνὰ τι» 
ϑέναι τὰ ἀπιστούμενα" οὕτως ἐσχυρὸν ἡ αἰτία" ἀμέλει 
ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ὁ Δημοσϑένης μὴ δυνάμενος δια-- 

5 βαλεῖν τὴν ἐπίδοσιν τῆς τριήρους, εὐεργεσίας γὰρ ἦν, 

αὐτὴν μὲν οὐ διέβαλε, τὴν δὲ 5 αἰτίαν τῆς ἐπιδόσεως 
αἰτιᾶται" πάλιν ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου" ἐπειδὴ τὰ 
τῆς τύχης ἐν φαύλῳ ἣν ἀποβεβηχότα τὴν αἰτίαν παρέ- 
χεται, δι᾽ ἣν ταῦτα συνεβούλευσεν" σχόπει γάρ, qnos, 

40 μὴ τὰ ἐχβάντα διὰ τὴν τύχην, ἀλλ᾽ εἰ τῆς πόλεως ἄξια 
πράγματα εἱλόμεϑα" εὕροι δ᾽ ἄν τις κὰν τοῖς ψηφίσμα- 
ὅι x&v» τοῖς νόμοις πολλαχοῦ προσχειμένας τὰς αἰτίας, 
δι᾿ ἃς ἐγένοντο οἱ στέφανοι" οἷον δεδύόχϑω τῷ δήμῳ 

| στεφανῶσαι Δημοσθένη χρυσῷ στεφάνῳ" εἶτα ἡ αἰτία, 
ἐδ ἀρετῆς ἕνεκα xal εὐνοίας" εἰχότως οὖν, εἰ xai τὰ ἄλλα 

περιστατιχὰ ἔχει τὸ πρόβλημα, τοῦτο δὲ λείπει τὸ τῆς 
αἰτίας, ἀσύστατον" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προχειμένον" ἔστε 
γὰρ πρόσωπὸν ὃ πατήρ ἔστι δὲ xol πρᾶγμα τὸ ἀπο- 
κηρύξαι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ χυριώτερον ἡ αἰτία λείπει, ἀ- 

10 σύστατον" πῶς γὰρ OUX ἄτοπον τὴν φύσιν ἑαυτῇ πολε- 
μεῖν, καὶ ἀλλοτριοῦν τοὺς παῖδας μὴ ὑποχειμένης αἷ- 
τίας" τὸ γὰρ συνέχον τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἡ αἰτία ἐστίν" 
εἰ δὲ λέγοι τις, ἀλλ᾽ ἔχει τὴν τοῦ πατρὸς ἐξουσίαν, 
ἐροῦμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀρχοῦσαν πρὸς διχαστάς" ζητοῦσε 

45 γὰρ αἰτίαν. Τινὲς δέ φασι καὶ ἄλλους ἀσυστάτων τρό- 

πους λεχτέον δὲ, ὅτι xol οὗτοι ἀνάγονται εἰς τοὺς προ- 

εἰρημένους" ποικιλίας δὲ ἕνεχα χαὶ γνώσεως οὐδὲν ἄχαι- 

ρον χατὰ τούτους λέγειν" εἰσὶ δὲ οὗτοι, κατὰ τὸ 'απρε- 
πὲς, οἷον ἠράσϑη τις τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς, ἤτησε τὸν 

δὺ πατέρα δοῦναν αὐτῷ εἰς συνουσίαν, δίδωσιν ὁ πα- 
τὴρ, xai χρίνονται οἱ τρεῖς καχοῦ βίου" ἄλλο τοῦ αὖ- 
— — 

9 Ald. δὲ om.. 
- d L 
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τοῦ παράδειγμα. ὡΣωχράτης ἀριστεύσας ἤτησε πολίτου 
ὁσίαν εἰς τὸ γέρας" χατὰ τὸ πάντη ἄδηλον" δύο τινων 
ix πολέμου σωϑέντων, xal ἀναχωρησάντων Guo, ὃ ἕτε- 

poc ἐπανελθὼν κρίνεται φόνου" ἄδηλον γὰρ πάντη, δὲ 
ὅλως τέϑνηχεν" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσω- ὅ 
πον ὑποψίας συστῆναι δύναται" ὥσπερ ὃ ἄσωτος, οὔτε 

γὰρ ἐχϑρὸν πῥόσωπον οὔτε ἀντιπολιτευόμενον » οὔτε GÀ. 
Ae τι τῶν τοιούτων ὡρισάμεϑα" ἄλλο τοῦ αὑτοῦ παρᾶ. 
δειγμα’ δύο τις ἔχων παῖδας, ἐπὶ τελευτῇ προσχαλεσώ- 

μένος *9 τὸν ἕνα διείλεχταί τε αὐτῷ" μετὰ τὸν τοῦ πα- 10 
τρὸς ϑάνατον ἀξιοῖ αὐτὸν ὃ ἀδελφὸς εἰσενεγκόντα ὃν 
ἤχουσε. παρὰ τοῦ πατρὸς ϑησαυρὸν οὕτω μεριζεσϑαι 
τὴν δὐσίαν ἢ μὴ κληρονομεῖν" ἀπ᾿ οὐδενὸς γὰρ δύναται 
τεκμηρίου᾽ δεῖξαι , ὅτι περὶ ϑησαυρρῦ εἶπεν ὃ πατήρ᾽ 
κατὰ τὸ πάντη φανερόν" ἀποχτείνας τις τὸν ἑαυτοῦ 15 

ἐγθρὸν χρίνεται φόνου" “φανερὸν γὰρ ἐπὶ τούτου; ὅτι 
οὐδὲ gie ἐστὶν ᾿αἰτία τῷ κχρινομένῳ, ἀλλὰ κοινὸς TO- 
ftóg, κατὰ τὸ αὑτὸ πέρας ἀσύστατον" γόμος τοὺς παῖ- 
δας ἐξ ἴσου χληρονομεῖν" δύο τις ἔχων παῖδας ἀπεχήρυξε 
τὸν ἕτερον" ὑπὸ λῃσταῖς γενόμενος ὃ πατὴρ μεταπέμ- 30 
πεται τὸν ἀποχήρυχτον" ἐχεῖνος ἐλϑὼν ἐλύσατο" ἐπαν- 
ἐλθὼν ὁ πατὴρ παρατίϑεται ἐξ ἴσου τοὺς παῖδας κλη- 
ρονομεῖν, ἀναλαβὼν τὸν ἀποχήρυχτον, καὶ κρίνει αὐτὸν 65 
παρανοίας ** ὁ παῖς ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας" ἀμφότεροι γὰρ 
ἐξ ἴσου χληρονομοῦσιν οἱ παῖδες" xol τὸ αὐτὸ κατ᾽ ἀμ- 38. 
φοτέρους πέρας ἔσται" εἰ μὲν yàp δῶμεν, ὃτι παράνους 
ὃ πατὴρ, οὐκοῦν καὶ τότε παράνους ἣν, ἡνίχα ἀπεχή- 
purrev* 13 εἰ δὲ οὗ παράνους, ἡ διασχευὴ τοῦ πατρὸᾷ 
ἔσται κυρία" κατὰ τὸ ἀναχόλουθον" ἐγέλασεν ᾿Αλκιβια- 

δης ἐπαγγειλαμένου τὰ περὶ Πύλον Κλέωνος, καὶ ἐπανελ- 30 

10 Ald. προκαλεσάμενος. 11 Ald. παρανίας. Par. παροι- : 

»lag, manu recentiori super οὐ scriptum est a, 412 Ald. dme- 
πκήρυττε, 
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ϑὼν ὁ Κλέων κρένει αὑτὸν βλάβης, ἀγαχόλουϑον yap 

τὸ χρῖναι βλάβης" ἐὰν δὲ. ὁρίσῃς , ὕβρεως, συνίσταται" 

ἐκληϑη δὲ οὕτω παρὰ 3 τὸ μὴ συμφωνοῦσαν ἔχειν τῷ 

ἀδιχήματι τὴν κρίσιν" χατὰ τὸ ἀπίϑανον ὁμοῦ καὶ ἀδύ- 
s νατον xal ἀναχόλουϑον, ἑκατόν τις εὑρὼν μοιχοὺς ἐπὶ 

τῇ γυναιχὶ πάντας ἀπέχτεινδ καὶ κρίνεται βλαβης" ἀπί- 

ϑανον μὲν γὰρ τὸ ἑχατὸν εἶναε μοιχούς" ἀδύνατον δὲ 

"τὸ τοσούτους ** fva φονεῦσαι, ἀναχόλουϑον δὲ τὸ βλά- 
ue καὶ μὴ φόνου. κρίνεσϑαι" κατὰ τὸ καχοσύστατον»" 

40 ἐρασϑείς τις τῆς μητρυιᾶς, ἥτησε τὸν πατέρα φαάσχωμ 

ἀπολεῖσθαι, εἰ μὴ λάβοι, δίδωσιν ὃ πατήρ. μετὰ τριή- 
μερον ἀποδίδωσιν αὑτὴν τῷ πατρὶ πάλιν, ὡς πληρω- 
ϑέντος τοῦ ἔρωτος" ὕστερον ἑάλω συνὼν αὐτῇ, xci ὃ 
μὲν πατὴρ τεϑνάναε αὐτὸν ἀξιοῖ xara τὸν νόμον τὸν 

45 λέγοντα, τὸν συνόντα " τῇ μητρυιᾷ τεϑναναι" ὁ δὲ 
παῖς ἀξιοῖ χρήματα ἐχείνειν 15 χατὰ τὸν κελεύοντα νό- 
μον, εἴ τις ἀποπεμψάμ ενος τὴν γυναῖχα καὶ αὖϑις ἁλῷ 

συνὼν αὐτῇ , χρήμασι 17 ξημιοὔσϑαε". κακοσύστατον OU». 

ἐπειδὴ ἀμφότεροι εὐποροῦσι λόγων’ διὰ δὲ τὸ ἄδοξον 
" $0 Ἴίψεται ι᾿ἀσύστατον, ἐπεὶ ἀντινομία ἂν εἴη" κατὰ τὴν 

ἀγαντίῤῥητον ἀπολογίαν, ἐπέμῳφϑη "3 Δημοσϑένης πρεσ- 

βευτὴς εἰς Φώχᾳιαν, 19 Αἰσχίνου ἐν τῇ πόλει ὄντος" 

" ἐπανιὼν εὕρηται γεχρὸς ἀσχύλευτος, καὶ κρίνεται i- - 

σχίνης φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀναντίῤῥητος ἡ ἀπολογία" 
ἐς φήσει 35 γὰρ ὡς ov δίκαιον χατηγορεῖσϑαι τὸν ἅμα ἡμῖν 

ἐνταῦϑα τυγχανοντα᾽ ἔστε δὲ τὸ: αὐτὸ χατά τινας τῷ 
μονομερεῖ" διαφέροι δὲ ὅμως αὐτοῦ, ὅτε ἐν ἐκείνῳ μὲν 

λόγοι εἰσὶ τοῦ φεύγοντος εἰ xol ἄδεκτοι" ἐνταῦϑα δὲ 
vixn πάντως" ἀσύστατον δὲ τοῦτο. χατὰ τὸ αἴτιον " 

43 Ald. περί, 44 Ald. τοσούτοις. 45 Ald. συνῶντα. 
46 Ald, ἐκχτεΐνειν. 47 Ald. γρήματα. 48 Ald. ἐπέμφη. 

19 Par. Φώκην, manu recentiori superscriptum: eua». 20 
Ald. Qvae, 



-- 
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κατὰ τὸ ἀναπολόγητον" τὴν ἱέρειαν νόμος παρϑένον s- 
μαι" δὕρηται ἑέρειω ἁτόχιον φοροῦσα καὶ χρίνεται πορ- 
γμείας" οὐδὲ γὰρ ὁτιοῦν ἐρεῖ. πρὸς. ἀπολογίαν" ἔοιχε δὲ 
ἐῷ μονομερεῖ". διενήνοχε δὲ αὐτοῦ, ὅτε ἐν ἐκείνῳ μὲν ὃ 
φεύγων λόγους ἔχει, εἰ χαὶ ἀδέκτουρ" ἐνταῦϑα δὲ ov- 5 
δαμῶς" ἀσύστατον δὲ τοῦτο ; κατὰ τὸ συνέχον" xotà 
τὸ ἰσοτέλεύτον, ὃ ὃ τενες * * xal xara τὸ ἄχρηστον ἐχάλεσαν 
πέρας: νόμος τὸν. - γνήσιον χαὶ τὸν νόϑον ἰσοκληρονόμους 
εἶναι, ἐὰν τὸν ̓νόϑον Q πατήρ εἰς τὴν οἰχίαν εἰσαγάγῃ, 
ἔχων τις, εἰσήγαγεν ἔτι περιὼν, xal διέϑετο ἐξ ἴσου λλη- 40 
᾿ῥονόμους εἶναι" ἀπεβίω,. ote γράφεται Ó γνήσιος τὰς 
διαϑήκας παρανοίας" 33 xol vuxe , ἀλλ᾽ οὐδὲ πλέον ἔ ἔχει" 

κατὰ γὰρ τὸν νόμον χληρονομὲεῖ τὸ ἴσον ὁ νόϑος" διὸ 
καὶ ἰσοτέλευτον ἐκλήθη" διὰ τὸ μηδὲν πλέον τῆς ἥττης 
τὴν νίχην ποιδῖν" ἔοικε δὲ τῷ ἰσάζοντι" διαφέρει δὲ ὅτι 45 
bei μὲν ἐσάζοντες οἱ λόγοι δι᾿ ὅλου" ἐνταῦϑα δὲ ica- 
ξαυσι μὲν κατὰ τὸ τέλος, διαφέρουσι δὲ τῇ κατασχευῇ" 

ἀσύστατον δέ ἐστι τὸ καταχρινόμενον" κατὰ τὸ καχό- 
ηϑες᾿ γνήσιον καὶ νόϑον υἱοὺς ἔχων τις ἔγραψε χληρο-- 
νόμους, διανεῖμαι δὲ τὴν οὐσίαν τὸν γνήσιον, ὃς ἔϑηκε.20 
τὴν μητέρα τοῦ νόϑου εἰς μέρος " xal qv λοιπὴν ἅπα- 
σαν οὐσίαν εἰς τὸ λοιπὸν μέρος’ παραπλήσιον δὲ καὶ 
τοῦτο τῷ προειλημμένῳ᾽ διαφέρει δὲ, ὅτι ἐχεῖ μὲν xar 

εὔνοιαν τοῦ χρινομένου οἱ δικασταὶ ποιοῦσι τὴν χρίσιν, 
ἐνταῦϑα δὲ χατὰ τὰ ὁμολογούμενον" δυνάμεϑα δὲ χαὶ 18 

ἄλλα ἀσύστατα ἐπινοεῖν, ἀναγόμενα δ᾽ ὅμως «ἐπὶ τὰ προ- 
εἰρημένα τῷ τεχνιχῷ᾽ ἐπειδὰν yag ἐχπέσωμεν τῶν συν- 
ἐστηχότων, τότε ἡ διάνοια τέμνεται. εἰς διάφορα πλα- 
ψωμένη. Κατὰ τὸ τεχμήριον δῆλον" οἷον Aicxivng χρε- 
γόμενος ἐπὶ τῷ προδεδωκέναι Κερσοβλέπτην 35" ἐπέδειξεν 30 

αο 
21 Ald. et Par. ot τινες. 22 Par, παροινίας. — 23 Ald, 

Ἀιρσουβλέπτην et p. 170. 1. 2. Χερσουβλέπτης. Cfr. cum his Sy- 

rianum codicis Ven, ad p. 69. Aldinae infr." 
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ἐπιστολὴν δηλοῦσαν, ὡς πρὶν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν 

ἐξελϑεῖν Κερσοβλέπτης ἦν ἁλοὺς ὑπὸ -Φιλίππου" καὶ 

66 οὐδὲν ἧττον χρίνεται᾽ κατὰ τὸ ἄπορον" iy xoTi1jyogle* 

ὅν xal χροχοδειλίτην φασὶν οἱ “Στωϊχοὶ, ὃς ̓ διαφέρεε τοῦ 

5 ἑτέρου ἀπόρου" ὅτι ἐχεῖ μὲν ἐν τῷ βουλεΐεσϑαί ἔστιν 

ἀπορία, ἐνταῦϑα δὲ ἐν κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ. 
-- 

4 

Παρὰ δὲ ταῦτα εἴδη τῶν ἀσυστάτων εἰσὶν᾿ ἕτερα, ἐγγὺς Ἶ μὲν 

ἀσυστάτων, μελετώμενα δὲ ὅμως. 

Συριανοῦ. Διεξελϑὼν τὰ πάντη ἀσύστατα OUX 

i0 ἀϑρόως ἐπὶ τὰ συνεστῶτα χωρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ μέσα τῶν 
τε" συνεστώτων xol τῶν ἀσυστάτων" οὗ Κὰρ τρεῖς τρό- 

4 ποι, οὗς ἐχτίϑεται, μετέχουσι τῶν μὲν συνεστώτων ἐπὸ 

πλέον, τῶν ἀσυστάτων ἐπ᾿ ἐλάχιστον. 

“Σωπάτρου. ᾿ Τέως μὲν τὰ πάντη συνεστῶτα ave- 
15 βάλετο, ἵνα ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων ἐπὶ τὰ τέλεια προϊὼν 

χατάλληλον τέχνῃ * τὴν διδασχαλίαν ποιή σῃ" τελειότερα 
δὲ τὰ νῦν τῶν προειρημένων, ἅτε τινὰς ἀφορμὰς ἔχοντα 

. λόγων, * χἂν μὴ συνέστηχεν. 

Μαρκελλίνου. Ταῦτα ἧττον ἀσύστατα ὄντα εὖ- 
20 πορίαν τινὰ ἔχει βραχεῖαν πρὸς μελέτην" διαφέρει δὲ τῶν 

ἀσυστάτων, ὅτι τὰ μὲν ἀσύστατα μελετᾶσϑαι οὐ δύνα- 
ταῖν οὔτε πλάσιν ἔγει" ταῦτα δὲ μετέχει xol τῆς τῶν 
ἀσυστάτων φύσεως xol τῆς τῶν συνεστώτων μελέτης " 

ὃν δὲ τρόπον ἡμῖν τὰ ἀσύστατα ἐξέϑετο ἐξαίρων αὐτὰ 
45 τῶν συνισταμένων, οὕτω xol τὰ ἐγγὺς " ἀσυστάτων προ- 

αναιρεῖ, ἵνα χαϑαρὰν ἡμῖν τὴν τῶν. ἀσυστάτων παρά- 
δοσιν ποιήσηται δ᾽ εἰκότως δὲ προτάττει 7 τούτων τὰ 

1. ἐγγὺς uiv ác. uel. δὲ ὅμως Ald. om., recepi ex Ven. et 
Par. 2 τὲ Ven. om, ὅ Ald. τέχνην. 4 Ald. λέγων͵ 
5 προαναιρεῖ, ἵγα xaJ. 5. τὴν τῶν ἀσυστάτων Ald. om. 6 Ald. 
παράδωσιν ποιήσεται. 1 Ald. προτάττειν. 
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ἀσύστατα" πῶς γὰρ ἡμᾶς δυνατὸν ἦν τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτων 
γνῶναε, μὴ εἰδότας ὅλως τί ἐστιν ἀσύστατον; καλῶς δὲ τὸ 
ἐγγὺς οὐκ αὐτὸ τί ἐστιν οὗ ἐγγύς ἐστιν, ἀλλὰ παρόμοιον. 

Πρῶτον * μὲν τὸ ἑτεροῤῥεπές" οἷον καταφυγόντος Κριτίου ἐπὶ τὰς 
Abouodlos xai Aoioroxilrovos εἰκόνας βουλεύονται oi ᾿᾿ϑηναῖοι, εἰ ὅ 

«Χρὴ αὐτὸν ἀποσπᾷν, τουτὶ γὰρ μονομερὲς᾽ μὲν οὐκ ἔστιν, 
ἑτεροῤῥεπὲς δέ. 

“Συριανοῦ. Τοῦτο πλησιάζει. μὲν τῷ μονομερεῖς 

καϑότι 5 ϑατέρῳ τοῖν μεροῖν πολλὴν σφόδρα χορη- 
γεῖ τὴν δικαιολογίαν, ὥσπερ ἐχείνῳ 3 τὴν ὅλην" διενήνοχειῖο,. 

δὲ τῷ ἐν ἐχείνῳ μὲν τὸ ἕτερον μέρος μηδὲ μιᾶς εὐπο- 
θεῖν ἀπολογίας, ἐνταῦϑα δὲ βραχεῖς * ἔχειν τοὺς συνα- 
γωνιζομένους τῶν λόγων. 

Σ o zárpov. ᾿ἔγγὺς ἀσυστάτων ταῦτα" ἐπειδὴ ἐπ᾿ 
ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν ἔχουσι ταῦτα λόγους, ἀλλ᾽ οὖν ἀσύ- 45 
στατα΄ καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ παρόντος λόγοι μὲν ἀφ᾽ éxa- 
τέρων προσώπων εἰσὶν, οὐ μὴν ἐσχυροί" ἀλλ᾽ οὐδὲ mav- 
τη ἐλλελειμμένοι, ἀλλ᾽ ἑνὶ μὲν μέρει ἐλλελειμμένοι καὶ 

πλείονες, τῷ δὲ ἑτέρῳ εὐτελέστεροι μὲν, ἔχοντες. δὲ πρὸς 
τὴν ἀπολογίαν ἰσχύν" διὸ καὶ ἑτεροῤῥεπὲς λέγεται" ἐπει- 20 
δὴ κατὰ τὸ ἕν μέρος πλεονεχτεῖ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς 
πλάστιγγος * * καὶ γὰρ ἐν τῷ ζητήματι o παρέϑετο ὁ χα- 
τήγορος ἔχει τὸ πλεῖον" 5 δύναται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι διὰ 
τοῦτο τοὺς περὶ Ἁρμόδιον καὶ “Αριστογείτονα τετιμήχα- 

4 Par. ad marg. ᾿ενταῦϑα γὰρ ὁ μὲν κατήγορος ἰσχύει τὸ 
4 , , ε * 3 , , » » 3 

. κατὰ τυράννου λέγων, ὁ δὲ ἀπολογούμενος ταύτην μόνην ἔγχει ἀπο-- 

λογίαν, τὸ μὴ δεν ἀποσπᾶν ἐκ τοῦ ἱεροῦ" διαφέρει δὲ τοῦ μονομε- 

φοῦς, ὅτι ἐκεῖ μὲν παντελῶς ἀπορεῖ, ἐνταῦϑα δ᾽ ἔχει μὲν λόγους, 

οὖκ ἰσχυροὺς δὲ. — Ven. om. πρῶτον μὲν --- ἑτεροῤῥεπὲς δέ, 

4 Ald; καϑ᾽ ὅτι, tum Ald. πλήν. Ven. et Par. πολλήν. 5 "Ven, 

éxeivo, 4 Ald. ἀρχῆς. Ven. et Par. βραχεῖς. δ Ald, πλεῖ, 
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μὲν , ἐπειδὴ τυράννων ἦσαν σφαγεῖς ’ οὐκοῦν καὶ τὸν 

in ixeivovg καταφυγόντα τύραννον ἀποδρᾶναι τὴν τι- 

μωρίαν ov χρὴ, ἐνταῦϑα γὰρ ἣ μὲν χατηγορία xal 3 

ποιότης τοῦ προσώπου τοῦ Κριτίου τὴν μεγίστην ἰσχὺν 

δ ἔχεε xal καταδρομήν" ἡ δὲ ἀπολογία βραχεῖα τίς ἔστε 

λαὶ γλίσχρα" $ οὔτε γὰρ ἐπαινέσαε δύναται τοῦτον, 
ὑπὲρ οὔ τοὺς λόγους ποιεῖται" ὅπερ' ἐστὶν ἀεὶ ἐν ταῖς 
ἀπολογίαις" οὔτε ἐλλελειμμένης τῆς τοῦ προσώπου ποιό- 

τητος ἐπὶ τὰ πράγματα χαταφεύξεται ὡς οὐ δυνατὰ πε- 

40 ποιημένα, ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις τούτοις ἁλισκόμενος, ἐπὶ τὸν 

τῶν εἰχόνων νόμον καταφεύξεται, ὡς χρὴ τούτῳ τὴν δη- 
' μοχρατίαν χυρῶσαι τῷ μὴ τὸν κρατοῦντα γόμον λυϑη- 

ψαι 7 καὶ αὐτὸς δὲ πως ἀσϑενὴς διὰ τὸ τυραννοχτό- 
νων eixovag τὸ καταφύγιον εἶναι. 

45. Μαρκελλίνου. ἉἙτεροῤῥεπὲς καλεῖται τὸ μηδὲ ἴσην 
τὴν χορηγίαν ἑχατέρωθεν ἔχον, ὡς ἐπὶ τρυτάνης γὰρ 
ἑτεροῤῥεπὲς τὸ ῥέπον ἐπὶ ἕν μέρος, οὐδὲ τοῦ ἄλλου 

ταντελῶς ὄντος’ γυμνοῦ" ἔχει δέ τινα συγγένειαν πρὸς 

τὸ μονομερὲς, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ ἑτεροῤῥεπεῖ, εἰ ὃ xol μὴ 
40 ἴσα ἑκατέροις τὰ τῆς ἐξετάσεως, ὅμως εὐπορήσει λόγων 

ἑκάτερος" ἐπὶ δὲ τοῦ μονομεροῦς οὐδὲν ἄλλο, ἢ σιωπᾷν 
62 λείπεται τῷ ἑτέρῳ" ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης εἰρήχαμεν, ἡ μὲν 

μία τῶν πλαστίγγων μεστὴ, ἡ δὲ ἑτέρα παντάπασι γυ- 
μνή" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα οἱ μὲν περὶ ᾿Αριστογείτονα τυ- 

45 θαννοφόνοι, o δὲ Κριτίας ὠμότατος καὶ τύραννος" οὐχοῦν 
εὐπορώτερος εἰς ? λόγους ὁ συμβουλεύων ἀποσπᾷν" ὡς 
οὗ βούλονται σώζεσθαι τύραννον oí τυράννους ἀνῃρηκό- 

τες. Οἷμαι δ᾽ ἂν αὐτοὺς, εἴ τίς ἐστιν αἴσϑησις τοῖς 

τετελευτηχόσιν, αὐτοχειρίᾳ τοῦτον ἀνελεῖν, ὅμως δὲ καὶ 
80 ὁ ἕτερος βραχέως εὐπορήσειν λόγον, ὅτι νόμῳ δεδώκατε 

| 86 Ald. γλύσχρα. 7 Ald. ληϑῆναι. 8 Ald. εἰ om. 9 

Ald. εἰ, 



! 
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Toig τυραννοφόνοις ἀσυλίαν" τινὲς δὲ παντελὼς φανερῶς 

᾿ἀσύστατον εἶναι βούλονται τοῦτο" ἐπειδὴ βουλῆς ; φησιν, 

ov πῤοσέδει, τῶν. μὲν νόμων' ἀνῃρημένων ὑπὸ Κριτίου, 
πάσης δὲ τῆς πόλεως ἀναστάτου γενομένης" διὸ καὶ ᾽Αρι- 
'στείδης᾽ λέγων τὸν λόγον τοῦτον διὰ βραχέων ἐπλήρωσεν» 5 

ὡς ὁμολογουμένου τοῦ δεῖν ἀνελέσϑαι τὸν τύραννον καὶ 
σχεδὸν οὐχ ὡς ζήτημα, ἀλλ᾽ ὡς χοινὸν τόπον διεξῆλϑεν’ 

ὅ αὐτὸς δὲ “4ριστείδης ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐμήκυνε , *? xal μὴ 
ϑαυμάσῃς, ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώτῳ, κατὰ τὴν βαϑύτητα 
xol τὴν τέχνην ἐμελέτησεν" ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ "rmv ἑαυ- 10 

τοῦ τῶν λόγων περιουσίαν ἡϑέλησε δεῖξαι" τινὲς δὲ πιϑα- 
γῶς ἐζήτησαν" εἰ τὸ μονομερὲς καὶ τὸ ἰσάξζον δι᾿ ὅλου 
ἀσύστατα, τὸ δὲ ἑτεροῤῥεπὲς ἐγγὺς ἀσυστάτων, ποῖα'λοι- 
fy τὰ συνιστάμενα; ἕχαστον γὰρ τῶν πραγμάτων ἕν 
τι τούτων ἐστίν" xol λέγομεν, ὅτι τὰ ἰσάξοντα λέγειν, 15 

ov Toig δικαιώμασιν, ἀλλὰ τοῖς ἐγχειρήμασιν᾽ 0T ἂν 

ἴσα τινὲς πράξαντες περὶ τῶν '* αὐτῶν ἐγχαλῶσιν ἀλλή- 
λοις" τὰ γοῦν κατὰ τὸ δίκαιον ἐξισάζοντα, ταῦτα ἐξ- 
ετάζεται, τὰ δὲ χατὰ τοὺς λόγους ἀσύστατα ἐστιν. 

Εἶτα τὸ κακόπλαστον, οἷον * μετὰ τὴν Ἱγικίου ἐπιστολὴν ᾿γράφει χῃ 
τις, πέμπειν Κλέωνα 9 στρατηγεῖν, ἢ͵ πάλιν πρόκειται Μαρδονίῳ 

ἀναχωρήσαντι μετὰ τὴν ἧτταν ἀπολογία παρὰ βασιλεῖ" 5 πλάσις 
γὰρ ἡμάρτηται παραπλησίως ἐπ᾿ ἀμφοῖν" ἐπεὶ τεϑνᾶσι γὰρ ᾿δήπον 
᾿Ἀλέων τε καὶ Μαρδόνιος" ὃ μὲν πρὸ "τῶν Σικελικῶν, καὶ ᾿Μαρδό- 

γιος πρὶν ἢ ἐπανελθεῖν τοὺς φυγόντας Tp» Περσῶν. 25 

Συριανοῦ. Τοῦτο πανταχόϑεν μὲν συνέστηχε, 
ὃ . . 

40 Ald, ἐμήκυνγαι. 11 Ald. πράξαντες περιτάξεται, omis- 

sis τῶν αὐτῶν dyx. — — ταῦτα ἐξετάζεται: Ma ut περὶ et. ἐξετά- 

ζεται in untun vocem contrarerit. 

1 Οἷον μετὰ τὴν "Νικίου ---, — — τῶν περοῦν Ven.om. 3 

Ald. πέμπει Κλέων. Par. ad marg. Κακόπλαστον, ὅταν παρ᾽ 

ἱστορίαν ἧ συντεϑειμένον τὸ ζήτημα, οἷον μετὰ τὸν ᾿Αχιλλέως δά, 
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μόνην δὲ τὴν πρὸς ἢ τὰ πρόσωπα παρεξέτασιν χωλεύου- 
σαν * ἔχέι, διότι τοὺς τεϑνεῶτας ὡς ζῶντας ὑποτίϑεται" 
εἰ γοῦν ἀντὶ τοῦ Κλέωνος γραψειέ τις Θηραμένην 5 πέμ-͵ 

muy στρατηχὸν, τελέως 5 ἔῤῥωται " τὸ ζήτημα" στε 

δ. xci ἐν τούτοις ἡμαρτημένον παρὰ τὸν πρότερόμ ἐστι χα- 

γόνα" τὰ γάρ tOL μὴ ἱποπίπτοντα * πρόσωπα πῶς ἂν 
«κρίσιν ἐπιδέχοιτο. ? 

Σωπάτρου. Παρὰ τὴν ἱστορίαν τοῦτο" xol, ἔαιχε 
τῷ ἀδυνάτῳ" λόγους μὲν γὰρ ἔχει καὶ ἱκανοὺς καὶ πι- 

40 ἥανοὺς, ἀδύνατον δὲ τὴν ἔχβασιν" μελετηϑείη δ᾽ ἂν 
κατὰ ἔχβασιν, μελετηϑείη δ᾽ ἂν κατὰ αἴτησιν" ὡς ἐν 
ὑποϑέσει" ὡσπερ xci κατὰ μέρος ἔν τισι λόγοις ὁ Ἴημο- 
σϑένης φησὶ τῷ χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν σχήματι χρώμενος" εἰ 
ἐχρινόμην μὲν ἐγώ, χατηγόρει δ᾽ Αΐσχδης, Φίλιππος δ᾽ 

45 gv ὁ χρίνων" ταῦτα γὰρ οὐχ ἐγένετο, ἀλλὰ xad" ὑπό- 

ϑεσιν ἐξήνεχται" διαφέρει δὲ τοῦ ἀδυνάτου τὰ xaxó- 

πλαστα τῷ χρόνῳ μόνῳ" o) γὰρ ὡς ἀδύνατα τῇ φύσει 
πλάττεται, ὅπερ ἴδιον τῶν ἀδυνάτων ἀλλ᾽ ὡς μὴ συμ- 
βαίνοντα τῷ χρόνῳ ταῦτα πραττόμενα χαχόπλαστα λέ- 

20 yen. mE 

M «ρκελλίνου. ᾿Ιστέον, ὅτε τὰ τοιαῦτα ἀγῶνος 
ἕνεκα καὶ ἀποδείξεως. συνέστηχε διὰ τὸ συνεστάναι, καὶ 
ἰσχύειν τοῖς πράγμασιν" ἀσύστατα δὲ αὐτὸ καϑίστησιν 
ἡ ἱσταρία καὶ ἡ παρ᾽ ἱστορίαν πλάσις" ὁ γὰρ αυμβου- 

, . 
D 

, ) 4 L] , * . --- 

γατον ἀποσφάξαντος ἑαυτὸν Αἴαντος διὰ τὴν τῶν “ὕπλων ἀφαίρεσιν 
κρίφει ὃ Παλαμήδης 20» ᾽Οδυσσέα" δῆλον γὰρ. ὅτι πρὲν τελευτῆσαι 
τὸν ᾿Αχιλλέα τέϑνηκον ὃ Παλαμήδης, συνίσταται δὲ τοῦτο, εἰ με- 

λετἄται κατὰ τὴν αἴτησιν οὕτω. καλουμένην, οἷον iva Tig προοίΐπῃ 
ὅτι οἷδεν, « ὅτι, παρ᾽ ἱστορίαν λέγει. — 8 Ven. περί. ἃ Ald. zo- 

λεύουσαν. 5 Per. Θηραμένη. 6 Ven. τελείως. 7 Ald. 

ἔρωτα. — 8 Ven.-tnovrx. . 9 Ven. ἐπιδέξοιτο. 
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λεύων. πέμψαι Κλέωνα στρατηγὸν. Se «Σικελίαν, xal πά-. 

Aw ὃ ἀποκρινόμενας παρὰ βασιλεῖ "Μαρδόνιος, εὐπορή- 

σουσι μὲν ὡς ἐπὶ τῶν συνεστηκότων ἀχριβῶς xal ἐνθυ- 

μημάτων καὶ παραδειγμάτων" μόνος δὲ αὐτοῖς ἐμποδὼν 
ὃ τὴς lorooias χρόνος, διὰ τὸ ἀδύνατον x«l μὴ ἐνδεχόμε- ὃ 

γον ἔοικε γὰρ οὗτος ὁ τρόπος τῷ ἀδυνάτῳ" τὸν γὰρ ἀπο- 
ϑανόντα πῶς δυνατὸν πέμπερν; «διαφέροι δὲ, ὅτε τὸ μὲν 
ἀδύνατον παντελῶς καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἀδύνατον ὁμο- 
λογεῖται, τὸ δὲ χενέσϑαι μὲν δυνατόν" διὰ δὲ τὴν loro- eg 

iav μόγην ἀδύνατον" xai τὸ μὲν φύσει ἀδύνατον, τὸ δὲ 10 
οὐ φύσει, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τῆς ἱστορίας " οὐ γὰρ συνή- 

κμασαν *? Νικίας καὶ Κλέων... Διατί δὲ μὴ μετὰ τῶν 

ἀσυστάτων τοῦτο ἔταξεν, εἴ ys χαχόπλαστόν ἐστι, τὰ 
“δὲ χαχόπλᾳσεαᾳ. ἀσύστατα; εἰ δὲ καὶ ἔστιν ἀσύστατον, 
διὰ τί μὴ εἰδικῷ αὐτὸ. ὀμόματι ἐκάλεσεν ὡς τὸ μονομα- £5 

θὲς, καὶ τὰ ἄλλα, ἀλλὰ’ τῷ xovg; πᾶν yao ἀσύστατον 

xaxonlegtoy* λεχτέον. δὲ) ὅτι, δεῖ προσκεῖσθαι τὸ παρ᾽ 

ἱστορίαν" τοῦτο yag i ἴδιον τούτῳ. 

᾿Εστιν ἐν τούτοις καὶ I τὸ προειλημμένον 33 κρίσεις 3 οἷον μηδε- Ν᾿ 

»óg ἐπιγνῶναι δυγαμένον τὴν ἄνοδον i$» ἐπὶ τὸν “τύραννον, ἔδειξε 20 

γυνή τις τῷ tenti ἀνδᾷ ,.9 δὲ, ἀνελθὼν ἀπέκτεινεν ἐκεῖνον καὶ 3 
. f μοιχείᾳς αὐτῇ ἐγκαλεῖ. 

Av gen vov. Koi τὸ 'προειλιμιμένον t κχρίσεν τοῦ- 

TO (pevepueet a παρὰ τὸν τρίτον ἐστὶ xuvpyva χαὶ s: 

'μὲν πλάσιρ. αὐτοῦ "nage συνόστηχεμ". οἱ δὲ χρῥιτὰαὶ so a 25 
τῆς γοναρκὸς &- πεπρνϑότορ "οὐδὲ μίάν"»αξ" αὐτῆς ἐξ- 
οἰσουσι * Ψῆφον" xay fitgugavac ἐλέγχοινα 7 μοροιχευ- 

μένη. 4 . 
à Ve ET e n . foa 

᾿ : 

40 Ald, ovviXuadi. Per. συνήκμα αν: vac ἘΠ 

τ΄ 4 Ald.xerd. 2 Sequitur im Ven. ̓ ἑοῦτο' φανερώτατα x. τ. À. 
]. 24. 3 xai Ald. om. 4 Ald, εὐπεπονθϑότες. 5 Ald. ét[- 

covo:, Par. ἐξοίσουσι. Ven, ἔξουσε. “8 Ven. yon. . 
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Xenáro 09. Ἡροειλημμένον yàg. , &Oa πρὄδηλος 
“ἢ τῶν διχαστῶν χρίσις διαὶ τὴν ποιότητα τοῦ χρινομέ- 

yov ἀσώτου, ἢ ἀναντίῤῥητον ἔχουσα ἀρετὴν, καὶ διὰ τοῦ- 
'τὸ προδήλως σωζομένη" χαὶ o μὲν τεχνικὸς δι᾽ ἀρετὴν 

5 μόνην λέγει τὸ προειλημμένον" γίνεται δὲ καὶ διὰ χα- 

χίαν" ὡς &v εἰ Πλουτίων 7 χρίνοιτο πῤοαγωγίας" προ- 
είληπται γὰρ 7 χρίσις" ̓ ὅτι χαταψηφιοῦνται αὑτοῦ τῷ 

εἶναι προαγωγόν" ἢ: ὅτ᾽ ἂν ὑμολογουμένως ἡταιρηκὼς 
χρίνηται" ὅπερ «Αϊσχίνης καξτασχευάζεν ἐν τῷ χατὰ Τι- 

40 μάρχου. «Δέξει γὰρ τοὺς Τιμαρχγου συνηγόρους ἢ x 
“τῶν ἡταιρηχότων, ἢ τῶν -συγγινομένων τοῖς παισὶν, ἢ 
τῶν ἀσώτων εἶναι" τοῦτο γὰρ' οὐχ ἁπλῶς λέγει" ἀλλὰ 
προχαταλαμβάνων τὸν δικαστὴν εἰς τὸ πάντως χατα- 
ψηφίσασϑαι, δεδιότα μὴ Ex τοῦ ἀφεῖναι τὴν ἰδίαν ὑπό- 

'45᾽ νοιὰν λαβῃ Τιμάρχῳ" ἐζήτηται δὲ, διὰ τὶ ἄνω μὲν iv 
τῷ κανόνι τῶν συνεστώτων xal ἀσυστάτων εἶπεν τὸ pi) 
ngoulgup£voy : τῇ. χρίσει,᾿ δυνάμενὸν τε πέρας λαβεῖν 

συνίστασθαι" μὴ συνίστασϑαι" δὲ τὰ Mti óbtug ἔχοντα" 

ἐνταῦϑα δὲ ἐγγὺς τῶν συνεστώτων τὸ προειλημμένον 
80. ἔταξε τῇ χρίσει" xe λέγσυσιν, ὅτε πρὸς ἄλλο παὶ ἄλλο 

^— φοῦεό quoi" δὲ μὲν γὰρ ἔνϑα  féyovs χρίνοϊτο, οὺ συ- 

στήσεται" διὰ τὴν εὐεργεσίαν " οὐ yep Tt ᾿ἀνέξεται. ir 
εὐεργεσίαν χρινομένην ἰδεῖν" εἰ δ᾽ ἀλλαχῇ mov ἡ κρί- 

σις φυσταίη" τῶν μὴ προειλημμένων yop: Caza: χαὶ δυ- 

35 ναμέγων κρίνεσϑαι" τῆς χὰρ εὐεργεαίας -ἐχτός εἰσιν. οὗ 
κρίνοντες" φείσονται δ᾽ duus τῆς γυναιχὺς.. '&Xyxo0t6g 

τὴν ἐλευϑερίαν δι΄. αὐτῆς τῆς πατρίδος. ψεγένημένην. 

| Moe «ex ελλίνου. ἸΠροειλημμένον ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ψῆφος 
ἢ παρὰ τῶν χρινόντων ἀλογωτέρα πως φαίνεται" τουτ- 

30 ἐστε τὸ τῇ γνωμῃ τοῦ δικάζοντος προδεδηλωμένογ. καὶ 
φανερὸν ἔχον réAog id τὶ δὲ νῦν. ἐν τρίς ἐχγὺς ἀσυ- 

0o T στά-.. 

7 AM, lovely. Par. ̓ποϊτοντίων. SERE 
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στάτων ἔϑηχεν αὐτό" xai τινες μέν φασιν, ὅτι ὡς ἐν 
παραδρομῇ αὐτὸ λέγει καὶ ἀινίττεται ὃ ἐν τῷ ὅρῳ τῶν 
συνισταμένων ὡς περὶ ἀσυστάτουν" κατανοήσας δὲ, ὅτι 
εἰ χαὶ σφόδρα εὐεργέτησεν ἡ γυνὴ, ἀλλὰ χαϑὸ δικα- 
σταὶ πρὸς τὸ δίχαιον χρίνουσιν, οὐ πρὸς τὴν ἐδεργε- 5 
σίαν ἀφορῶνται χαϑάπαξ, οὐδὲν τοῦ δικαίου προυρ- 
γιαίτερον δικασταῖς, ἐξ οὗ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔχουσι, 
διὰ τοῦτο οὐχ ἔταξεν αὐτὸ τὸ εἶδος ἐν τοῖς ἀσυστάτοις, 
ἀλλὰ xoi τοῖς ἐγγὺς ἀσυστάτων, ἀχριβέστερον ἡμῖν τὸ 
εἶδος αὐτοῦ παραδιδοὺς καὶ τὴν φύσιν" τινὲς δέ φασιν 10 
ὅτι ἀχριβέστερον ἐν τῷ ὅρῳ συμπεριλαβὼν αὐτὸς ἐδή- 
λωσεν ἡμῖν ὅτι ἀσύστατον" ἔταξε δὲ αὐτὸ καὶ ἐγγὺς τῶν 
ἀσυστάτων, ἵνα ἀσύστατον μὲν ἢ παρὰ τοῖς εὐεργετοῦ-. 
μένοις δικασταῖς" ἐγγὺς ἀσυστάτων δὲ παρ᾽ ἄλλοις Óv- 

χασταῖς. Πάλιν ov τελείως συνιστάμενον" εἰ γὰρ καὶ (5 
ξένοι οἱ δικασταὶ, ἀλλ᾽ ὅμως xol αὐτοὶ ϑαυμάζουσι καὶ 
“κατοχνοῦσι χαταψηφίζεσθαι γυναικὸς, τὴν οἰκείαν ἐλευ- 

ϑερωσάσης πόλιν, ἢ ὅτε πρὸς μὲν τὴν εὔνοιαν TOV δι.. 
χαστῶν ἀσύστατον εἴρηκεν αὐτὸ, πρὸς δὲ τὴν ἐξέτασιν τοῦ 69 

πράγματος μελετώμενον" ἔχει μὲν γὰρ εὐπορίαν λόγων καὶ 20 
μελέτην ὃ τε χατήγορος καὶ ὃ φεύγων, ἀλλ᾽ ἡ τῶν 

δικαζόντων εὔνοια καὶ τὸ προδεδηλῶσϑαι τὴν χρίσιν 

ἀσύστατον αὐτὸ ποιεῖ" ἢ ὅπερ καὶ ἄμεινον , ὅτι τὸν κα- 
yóya τοῦ συνεστῶτος ξητήματος λέγων ; ὡρίσατο" ὅτι τὸ 

ἔχον τόδε xol τόδε συνέστηκε" τὰ δ᾽ οὖν τινος τούτων $35 
ἐνδεᾶ oU συνέστηχεν" εἶτα ἐπιδιαιρεῖ τὰ ἀσύστατα καὶ 

λέγει, ὅτι τῶν μὴ συνεστώτων τὰ μέν εἰσε χαϑάπαξ 

ἀσύστατα, τὰ δὲ ἐγγύς" ὥστε τὸ προειλημμένον εἰ καὶ 
εἶπεν μὴ συνεστάναι ἀλλ᾽ οὐχ ὁμολογουμένως ἀσύστα- 
τον εἶπεν. - 80 

8 Ald, ἐνέξτεται. 

Rhetor. IV. | 12 
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γΘαυμάζω * yàg εἴ τις καταψηφιεῖται ταύτης, κἂν ἐλεγχϑῇ usuow 
χευμέγη, δι᾿ ἣν ὃ τύραννος ἀνήρηται. 

Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. ᾿Ηπόρηᾳαν ἐνταῦ- 

ϑά τινες, εἰ τὸ ὑπάρχειν τὶ εὐεργέτημα παρὰ. τῶν διχα- 
δ στῶν γνωριζόμενον, τοῦτο ἀσύστατον ποιεῖ, οὐχοῦν χαὶ 
αἱ ἀντιστατικαὶ ζητήσεις καὶ αἱ χατὰ ῥητὸν. xoi διά- 
vouxy ovx ἂν εἴησαν συνεστηκυῖαν xoi γὰρ ἐν τούτοις 
ἐστί τις εὐεργεσία " ἐν μὲν ἀντιστατικαῖς ὡς ἐπὶ τούτου, 
στρᾳτηγὸς συνεχῶς τῶν σρατιωτῶν φευγόντων ἐπὶ τοῦ 

40 τείχους, τὸ τεῖχος χαϑελὼν ηγωνίσατο, “καὶ ἐνίχησε 
τοὺς πολεμίους" xci μετὰ τοῦτο χρίνεται δημοσίων ἀδι- 

χημάτων᾽ σαφὴς γὰρ ἐνταῦϑα ἢ εὐεργεσία xol ὅμως 
κρίνεται iy δὲ ταῖς κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὡς ἐν πο- 
λέμου καιρῷ ξένος ἀνελθὼν εἰς τὸ τεῖχος τοῦ νόμου χω- 

45 λύοντος τοῦτο, ἡρίστευσε, xol χρίνεται δημοσίων ἀδικη.-- 
μάτων" δῆλα γὰρ καὶ ἐνταῦϑα τὰ τῆς εὐεργεσίας διὰ 
τῆς νίκης, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἀσύστατον. φαμὲν οὖν, ὡς 
οὐχ ὅμοια ταῦτα χἀκεῖνα" ἐν ἐχείνοις μὲν γὰρ, τῇ ἀν- 
τιστάσει φημὶ, χαὶ τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, ἤτοι ἄμφω, 

30 τὰ ἀδιχήματα φημι xol εὐεργεσίαι , δημόσια, ἢ ἄμφω 

ἰδιωτιχά" δημόσια μὲν ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ χαὶ τοῦ 

ξένου" ἰδιωτικὰ δὲ οἷον" στρατιώτην ἵππος ἀπέφερεν εἰς 

τοὺς πολεμίους " ἡχόντισται ὁ ἵππος παρὰ τοῦ στρατιώ- 
του χαὶ χρίνεται O ἀχοντιστὴς βλάβης " ταῦτα οὖν εἰχό- 

45 τως ἐξετάζεται". ἐπειδὴ ἐν ἔχαστον τῶν προβλημάτων 

ἔσον ἐστίν" ἐὰν δὲ τὸ μὲν ὑπάρχῃ δημόσιον, τὸ εὐεργέ- 

rune, τὸ δὲ ἰδιωτικὸν, τὸ ἀδίχημα, τότε τῶν οὐ συνε- 

στώτων ἐστὶν, μεῖζον γὰρ χοινῇ πᾶσαν ὠφεληϑῆναι τὴν 
πόλιν, ἢ ἕνα τινὰ περὶ τὴν εὐνὴν εἰ τύχοι ὑπομεῖναι 

80 καὶ τὴν ἀδιχίαν. 

Μαρκελλίνου. ᾿Ἐπειδὴ 3 πολλὴν χοινωνίαν ἔχει. 

4 Nihil horum in Ven. 252. Ἐπειδὴ n, x. ἔχει ex Par. re- 
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- “ 4 1* € n , , * 1 3 ⸗ Tovro πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ διάνοιαν xol πρὸς avricra- 

σιν, ξητητέον τίνι διαφέρει τούτων" διαφέρει τοίνυν ῥη-" 
- 8 , , - , * ToU καὶ διανοίας, ὅτι ἐχεῖ này:xowd ἀμφότερα xoi τὸ 

ἀδίχημα καὶ TO εὐεργέτημα, ἢ πάλιν ἀμφότερα ἰδιωτι- 
᾿ X * e 3 , , i] xa* ἐν δὲ τούτῳ χοινὴ μὲν ἡ εὐεργεσία, ἰδιωτιχὸν δὲ εκ 

τὸ ἀδίχημα" τῆς δ᾽ ἀντιστάσεως διαφέρει" ὅτε ἐκεῖ μὲν 
ἀντίῤῥοπον τὸ ἀδίκημα τῷ εὐεργετήματι, ἐν δὲ τῷ 
προειλημμένῳ ἄδηλον τὸ ἀδίκημα, καὶ ἰδιωτιχὸν, xoi- - 
voũ ὄντος TOU εὐεργετήματος καὶ φανεροῦ, τοῦ δὲ ἐτε- 
ροῤῥεποῦς, ὅτι ἐχεῖ μὲν χατὰ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ῥέπει 10 
πρὸς τὸ ? ἕτερον τῶν προσώπων 0 λύγος" ἐνταῦϑα δὲ 
τὸ μὲν πρᾶγμα ἴσον" ὁμοίως γὰρ εὐπορήσουσιν ὃ τε 
μοιχείαν τῆς γυναιχὸς κατηγορῶν, xai ὁ λέγων ὑπὲρ 
τῆς γυναικόρ" ἑτεροῤῥεπεῖ δὲ μόνον τῇ εὐνοίᾳ τῶν δι. 
καστῶν.- | J 

Türa δ᾽ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα εἴδη τινὰ εὑρεθείη ἄλλα Y τοιαῦτα . 
ἀλλά ys περὶ τῆς τῶν συνεστώτων διαιρέσεως ἤδη λεκτέον. 

Μαρκελλίνον,. ᾿Ασφαλίξεται καὶ προευλαβεῖ. 

cepi. 3 Ald. zo». 20 

1 Ald. ἀλλά. Post τοιαῦτα sequitur in Ven. Ol» à τε- 
χνογράφος, ὡς ἣ κατὰ μικρὸν τῶν συνεστώτων παράλλαξις πολλοὺς 
ἀπεργάζεται τῶν ἐγγὺς ἀσυστάτων τρόπους “ ἔνιοι γοῦν τῶν μετ΄ 
αὐτὸν, ὧν ἐστιν Εὐαγόρας τε xal ᾿Αχύλας καὶ μέχρι δώδεκα. τρό- 
πων τὰ ἀούστατα προήνεγκαν, τέσσαρας ἄλλους τοῖς παρὰ "Epuoyé- 
vovg εἰρημένοις προςϑέντες" τὸν κατὰ τὸν πάντη δῆλον" οἷον áqi- 
οτεὺς ἀνελὼν υἱὸν φόνου κρίνεται" τὸν κατὰ τὸν πάντη ἄδηλον, 
οἷον καταλέλοιπέ τις δίο παῖδας, ἐξ ἴσον τὴν οὐσίαν" εἰπών τι 
πρὸς τὸ οἷς ϑατέρῳ τῶν υἱῶν ἐτελεύτησε, καὶ ἀξιοῖ ὃ ϑάτερος ὡς 
περὶ ϑησαυροῦ ἀκούσαντα αὐτὸν εἰρφέρειν καὶ τὸν ϑησαυρόν" τὸν 
πατὰ τὸ τεκμήριον δῆλον" οἷον Αἰσχίνης κρινόμενος ἐπὶ τῷ προδε- 
δωκέναι Κερσοβλέπτην ἐπέδειξεν ἐπιστολὴν δηλοῦσαν, ὡς πρὶν αὐτὸν 
ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἐξελϑ εἶν Κερσοβλέπτης ἣν ἁλοὺς ὑπὸ Φιλίππου 

12... 

/ 
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à μήποτε καὶ ἄλλα εὑρεϑείη" ἀσύστατα δὲ καὶ ὡς οὐδὲ 
ἀναγκαίαν παραλείπει τῶν τοιούτων τὴν μνή μην" ὥσπερ 
ἀπέραντον οὖσαν τῶν ἀσυστάτων τὴν φύσιν, καὶ τὴν 

καχίαν" φύσει γὰρ. ἢ καχία πρᾶγμα ποικίλον καὶ ἀμή- 

δ χανον" οἷδε δὲ ὅτι ἂν εὑρεϑείη τοιοῦτον, εἰς τὰ προ-᾿ 

εἰρημένα ἀναφέρεται" μέσος οὖν χωρεῖ" οὔτε ἀνερῶν τὸ 
εἶναι ἄλλα ἀσύστατα" οἷδε γὰρ ὅτε ἔσται καὶ ἕτερα, - 

οὔτε μὴν ἐχτιϑέμενος ἐχεῖνα βούλεται μαχρολογεῖν, εἰ- 
δὼς ὡς εἴ τι ἄλλο εὑρεϑείη iv τούτοις ἐστίν. 

40 Σωπάτρον. Οἶδε xoc αὐτὸς παρείς τινα, ὧν 
70 πρῶτόν ἐστι τὸ " χατὰ ἤϑος καὶ. μάχην" οὗ γὰρ πα- 

ράδειγμα T006* νόμος τοὺς πρεσβευτὰς μὴ συμπλεῖν . 
πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ, ἐπρέσβευον ἀμ- 
φότεροι" ἐναυάγησεν ὃ πένης καὶ προσῆλϑε περινηξά- 

15 μενος τῇ τοῦ πλουσίου vnt* ὃ δὲ ovx ἀνέλαβεν αὑτόν" 
ἀπέϑανε , καὶ χρίνεται ὁ πλούσιος " ἐνταῦϑα κατὰ μὲν 
τὸ ἦϑος ἀσύστατόν ἐστιν’ ὡμολόγηται γὰρ ὅτι ὡς ἐχϑρὸν 
αὐτὸν οὐχ ἀνέλαβεν" κατὰ δὲ τὴν μάχην συνίσταται" 

$ γὰρ τοῦ νόμου ἰσχὺς δίδωσι λόγους αὐτῷ" τοῦτό τι- 
, 30 veg. μεταστασίν φασι, διὰ τὸν νόμον" ἐπὶ τοῦτον γάρ 

φησι τὴν αἰτίαν ἀναϑήσει ὃ πένης, οὐχ ἔστι δέ" ἀλλὰ 
τοῦ ἑτεροῤῥεποῦς" διὰ τὴν προὕπάρχουσαν ἔχϑραν * ὅ- 
fep οὐχ ἔστιν ὃν μεταστάσεε. ᾿Ιστέον ὅτι Μινουχιανὸς 

- EN - 

xal οὐδὲν ἧττον κρίνεται. Τὸν ἅπορον ἐν κατηγορίᾳ, ὅν καὶ Koo- 
κοδειλίτην oi Στωϊκοί φασιν" οἷον Εὔαϑλος συνέϑετο Πρωταγόρᾳ 

τῷ σοφιστῇ δώσειν μισϑὸν, εἰ τὴν πρώτην δίκην λέγων νικήσειεν " 

μαϑὼν δὲ μὴ βουλόμενος λέγειν ὑπὸ τοῦ Πρωταγόρου τὸν μισϑὸν 

ἀπαιτεῖταε" ὃ δὲ ἀντιλέγει" εἴτε γὰρ νικήσειεν, oU δίκαιος δοῦναι 
κατὰ τὴν σύγταξιν , εἴτε κληϑείη ὡς μήπω μαϑὼν, οὐκ ἄξιος ἀπαι-- 

τεσϑαι. (cfr. Geol. hist. sophist. p. 82. 85,] 4ιαφέρεν δὲ τοῦ ἑτέρου 

ἀπόρου, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐν và βούλεσθαί ἐστιν ἣ ἀπορία, ἐνταῦϑα δὲ 

ἐν κατηγορίᾳ καὶ àmoloylg. — 3 Ald. προευβλαβεῖται. ὅ Ald. τόν, 
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μϑτὰ τῶν συνεστώτων τάττει τὰ ἄδοξα" ἡμεῖς δὲ μετὰ 
τῶν ἀσυστάτων" οὐ μάτην δὲ τοῦτο ὃ Μινουχιανὸς 
ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ὡς ἤδη ἔφαμεν, ὅτι αἱ ἄδοξοι πράξεις 
μετὰ μὲν ἐνδόξων προσώπων ἀσύστατοι" μετὰ δὲ ἀδό-- 
ἕξων ἐξετάζονται" ἡ γὰρ τοῦ προσώπου ποιότης πρόσφο- 5 
ρος οὖσα τῇ πράξει, ἐξετάζειν ἐνάγεε vovg ἀχροατάς.. 

ἴδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων καὶ τρόπων περίεργον ἂν εἴη λέγειν 
ἐν τῷ παρόντι. 

Συρεανοῦ. Ἔσφαῖται * ἐνταῦϑα, eb μὴ χατε- 

χρήσατο εἰπὼν προβλημάτων" τὰ γὰρ προβλήματα [oU 10 

1 Quae Ven. Syriano tribuit, consentiunt cum iis, quae 

Ald. Marcellino et Sopatro adscribit: Tovro ἀχριβὼς εἰς Mi. 

γουκιαγὸν αἰνίτρεται " ἐκεῖνος γὰρ ἐν τῇ τέχνῃ πρὸ τοῦ περὶ τῶν 
στάσεων διεξελθεῖν τὰ εἴδη τῶν προβλημάτων ἀπαριϑμεῖται, ναὶ 
τοὺς τρόπους λέγων εἴδη μὲν εἶναι προβλημάτων πέντε" πανηγυρι-- 
xà, δικανικὰ, ἠϑικὰ, παϑητικὰ, μικτά" πανηγυρικὰ μὲν, οἷον 
μετὰ τὰ ἐν Σαλαμῖνε γράφει Θεμιστοκλῆς ϑύειν τοῖς ἀνέμοις" εἰ 
γὰρ καὶ συμβουλὴ πρόκειταε, ἀλλ᾽ οὖν πανηγυρικὸν ὅλον τὸ εἶδος 

τοῦ λόγον γενήσεται ἐπὶ τηλικούτοις οὖσι τοῖς κατορϑωμένοις" δὲ» 

κανικὰ δὲ, οἷον τὰς ἱερωσύνας τῶν παίδων εἶναι, ἀριστεύσας τις ᾿ 

ἤτησεν ἱερωσύνας τινὸς ἀφελέσθαι" ἔλαβεν, τεϑνήκασιν ἀμφότεροι 

ὃ τὸ ἀριστεὺς καὶ δ' πρῶτος ἱερεὺς, οὗ παῖδες ἀμφοτέρων ἀμφισβη- 
τοῦσι τῆς ἱερωσύνης" ἐνταῦϑα γὰρ ψιλὴ περὶ τῶν δικαίων ἐστὶ μά- 
χη" ἠϑικὰ δὲ, οἷον φιλάργυρος ἀριατεύίσας ἤτησεν εἰς τὴν δωρεὰν 
τοῦ πλουσιωτάτον τὸν κλῆρον ἀφελέσθαι' παϑητικὰ δὲ, οἷον ἐν 
μανίᾳ τις ἁπτόμενος αὑτοῦ τὸν υἱὸν ἀπέκτεινεν καὶ ἀνενεγκὼν qó- - 
zov κρίνεται" μικτὰ δὲ, οἷον τραυματίας τις ἀριστεὺς παρεχώρη- 
ctv τὴν δωρεὰν ἀτρώτῳ ἂριστεῖ, καὶ ὃ μὲν αἰτεῖ τὴν γυναῖκα αὖ- 
τοῦ λαβεῖν, ὃ δὲ μονομαχεῖν ἀξιοῖ" πολλὰ γάρ ἐστιν ἐν ταὐτῷ, ἥ 
τὸ περὶ τῆς δωρεᾶς μάχη, καὶ τὸ περὶ τὴν γυναῖκα πάϑος, καὶ 
τοῦ τραυματίου 10 ἦϑος, τὸ μὲν τῇ συμφορᾷ, τὸ δὲ ἀπειλῇ, τὸ 
δὲ καὶ παρακλήσει σωφρονεῖν ἐϑίζοντος" '4xóhag δὲ τῆς διαιρέσεως 
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τῶν μελετωμένων ἐστίν" εἰ δὲ οὐ μελετᾶται, οὐδὲ εἶδος 
οὐδὲ τρόπον ἔχει" διὸ ἔδει ζητημάτων, ἀλλὰ μὴ προβλη- , 
μάτων εἰπεῖν" ὥσπερ δὲ ὁ ᾷνϑρωπος ἔχει γαραχτῆρα ? 
καὶ ἰδέαν τινὰ, ὅπερ εἶδος λέγομεν ἑκάστου" λέγομεν δὲ 

δ τὸν τύπον τοῦ σώματος ἕχαστου ἰδέαν, οὕτω ÓP xoi τὰ 
ξητήματα ἔχει χαραχτῆρα καὶ ἰδέαν τινά" καὶ χαϑάπερ 
ἡμεῖς πρὸς τῷ εἴδει xol τρόπον ἔχομεν καλὸν ἢ χαχὸν, 
ὁμοίως καὶ τὰ πράγματα περὶ τούτων ἀμφοτέρων, τῶν 
εἰδῶν φημι xci τρόπων" ἹΜινουχιανὸς εἶπεν, εἴδη προ- 

͵ 10 βλημάτων εἶναι τέσσαρα, OixOv, παϑητιχὸν, δικανι- 

l 
[4 , , er «" * » «v e 

ταύτης ἐπιλαμβάνεται λέγων, Ott πρῶτον μὲν ἄτοπον, Ort τῷ δικα- 

γικῷ περιληπτικῷ ὄντι τοῦ τε ἠϑικοῦ καὶ παϑητικοῦ ἀντιδιαιρεῖ ταῖ-- 

τα" ἔπειτα τὸ πανηγυρικὸν οὐδέποτε καϑ᾽ ἑαυτὸ ἐμπίπτον ἐν ζη- 
τίμασιν ὡς μόνως εἱρισκόμενον παρέλαβεν" τά τε συμβουλευτικὰ 

πολλαχοῦ εὑρισκόμενα παρῆκεν" διόπερ αὐτὸς ἑτέρως διαϊρῶν φησι, 

τῶν ζητημάτων τὰ μὲν εἶναι ἡἠϑικὰ, τὰ δὲ παϑητικὰ, τὰ δὲ πρα- 

γματικὰ, τὰ δὲ μικτὰ, τούτους γὰρ τοὺς τέσσαρας τρόπους ἐν δι- 

κανικοῖς τε καὶ συμβουλευτικοῖς εἴδεσι λόγων εὑρίσκεσθαι" καὶ ἐϊδη 

μὲν ταὐτά φησι, τρόπους δὲ τέσσαρας " ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδο- 

fov, ἀμφίδοξον" ἔνδοξον μὲν, οἷον ᾿Α᾿ϑηναῖοι καὶ “Πακεδαιμόνιοε 

μετὰ τὰ Ἡηδικὰ περὶ τῆς προπομπείας ἀμφισβητοῦσιν" ἄδοξον, 

oto» πορνοβοοκὸς ταῖς ἱταίραις τίϑεται τὰ τῶν Μουσῶν ὀνόματα * 
παράδοξον δὲ τὸ δι᾽ ὑπερβολὴν ὠμότητος μισούμενον, οἷον πένης 

καὶ πλούσιος ἐχϑροί" κατεγνώσϑη ὃ πένης ϑανάτου" παρεδόϑη τῷ 
ϑημίῳ" πεῖσας ὃ πλούσιος ταλάντοις τὸν δήμιον λαβὼν ἀπέκτεινε" 

καὶ φεύγει φύνου" ἀμφίδοξα δὲ πῇ μὲν ἔνδοξα, πὴ δὲ ἄδοξα" oi- 

ον στρατηγὸς παρέστησεν ἐπὶ οἰχήματος τοὺς [ Ald. Par. p. 189.1. 23. 

τὰς} αἰχμαλώτους καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" τὰ μὲν γὰρ 

εἴδη καὶ rovc τρόπους διάτοῦτο μανϑώνομεν δήπου, ἵνα ταῖς οἰκείαες 

ἰδέαις τῶν λόγων χρώμενοι, τὰ προβλήματα μελετῶμεν. “Ἢ τῶν τρό- 

πων φησὶ καὶ τῶν εἰδῶν κατανόησις ταῖς προσηκούσαις ἰδέαις xtzor,- 

σϑαι διδάσκει τὸνλέγοντα, οἷον δικανικῶς τὸ δικανικὸν καὶ συμβου-. 

λευτικῶς τὸ συμβουλευτικόν . ᾿Επισημαίνονταί τινες x. τ. à. p. 190. 

1.23. 9 Ald. νρατῆρα. Par. χαρακτῆρα. 
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xóv, μικτόν" ἠἡϑικὰ μὲν ovv εἰσὶν" dv olg οἰκειότης τίς 
ἐστιν. ὡς υἱῷ πρὸς πατέρα ἢ ἀδελφοῦ πρὸς ἀδελφόν" 
λέγεται δὲ xoà ἄλλως ἡϑιχά" ἐν οἷς διάϑεσὶς τισιν ὑπάρ- 
qe. πρὸς ἀλλήλους, οἷον ἐρῶντος πρὸς ἐρώμενον" ἔστι δὲ 
xai τρίτος ἢ τρόπος" οἷον φιλαργύρων, λίχνων, δυσχό- 5 
λων, μισανϑρώπων, διὸ καὶ ηϑικὰ χαλεῖται διὰ τὸ ἤ- 
Dove τινὸς εἶναι ἐξαγγελτικώ᾽ παϑητιχὰ δέ εἰσιν, ἐν 

οἷς ἔνεστε φόβος, ὀργὴ, λύπη, καὶ τὰ τοιαῦτα" ἂν γάρ 

τι τούτων ἔχῃ πρόβλημα παϑητιχόν ἐστι" διχανιχὰ δὲν 
ἐν οἷς ψιλὴ μάχη ὑπάρχει, περὶ διαϑήκης 7 ψηφισμά- 10 
TOV ἢ νόμων" ἐν y&Q toig τοιούτοις οὔτε ἐγκωμιάζομεν͵ 

οὔτε ψέγομεν, ἀλλ᾽ ἀποδείξεως μόνης χρήξομεν" πεῤὲ γὰρ 
τοῦ δικαίου ὁ :ἀγὼν μόνον" μιχτὰ δὲ τὰ συμπεπλεγμένα 

ἔχ τινος τῶν ἡϑιχῶν xoci δικανιχῶν καὶ παϑητικῶν" 
τρύποι δὲ τέσσαρες καὶ αὐτοί" ἔνδοξος, ἄδοξος, παράδο- 15 

foc, ἀμφίδοξος" χαὶ ἔνδοξὸς μέν ἐστιν, ἐν ᾧ ἄμφω 
ἐπαινεῖται καὶ πρόσωπον “αὶ πρᾶγμα." οἷον ἀριστεὶς au 
τεῖ ἱερωσύνην". νἄδοξος δὲ ὃ χατὰ τὸ ἐναντίον τοιούτῳ" 

οἷον ᾿Αριστογείτων ἐν σπάνει χρημάτων γράφει νόμον 
παρ᾽ “4ϑηναίοις μισϑοῦ μυεῖσϑαι" ἀμφίδοξος δὲ, ὁ πῇ 40 
μὲν ἐπαινετὸς, πὴ δὲ ψεχτός" οἷον ἀριστεύσας τις αἰτεῖ 

᾿ πολίτου σφαγήν" παράδοξος δὲ, ὃτ᾽ ἂν παρὰ τὴν Óo- 
ξαν τῶν ἀχουόντων τι πράττηται" οἷον πορνοβοσχὸς ἐκή- 
ουξε τοὺς ἀπάτορας προῖχα δέχεσθαι" παρὰ γὰρ τὴν δό- 

fev τῶν ἀνθρώπων τοῦτο, πλὴν οἱ πορνοβοσχοὶ πρὸς 35 
ἀργύριον πάντα πράττουσι" περὶ τούτων οὖν φησι τρό- 
πων καὶ * εἰδῶν περίεργον ἂν εἴη λέγειν ἐν τῷ παρόντι" 
xara δὲ τὴν ὁμωνυμίαν ἐπιλαμβάνεται ἹΜινουχίανοῦ" 
τοῦ γὰρ εἴδους τριχῶς λεγομένου" πρῶτον μὲν ἐπὶ τοῦ 

τῆς ῥητορικῆς μέρους" ὡσπερ ἐλέγομεν εἶδος εἶναι ῥητο- 30 

ρικῆς τὸ δικανιχὸν φέρε ἢ συμβουλευτικὸν ἢ πανηγυρι- 
κόν" δευτέρου δὲ τοῦ ἐν τῷ προβλήματι καὶ ζητήματι 

«-- 

3 Ald. τρίτον. 4 Ald. Par. τοὺς. ser. xai, 



ἃ 

184 ^. X0 AIA 

xal τρίτου τοῦ ἐξαγγελτικοῦ ἱτῆς φράσεως, ὃ μὲν Mi- 
γουχιανὸς περὶ εἰδῶν διαλαμβάνων χαὶ τρόπων οὐ περὶ 

71 τῶν " τῆς ῥητορικῆς, οὗ περὶ τῆς ποιᾶς φράσεως τῶν 
εἰδὰν προυτίϑετο ὁ λέγειν, περὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς 

δ προβλήμασιν" ὁ δὲ Ἕρμογένης ἐπιλαμβάνεται τοῦ λόγου" 

τῇ τοῦ εἴδους ὁμωνυμίᾳ λέγων περίεργον εἶναι περὶ el- 

δους καὶ τρόπου λέγειν πρὸ τῆς τῶν στάσεων καὶ τῆς 

τῶν ῥητορικῶν εἰδῶν γνώσεως" οὗ μέντοι καὶ περίεργον 
ἐποίησε Μινουχιανός" ἀλλὰ καὶ πάνυ ἁπλοῦν, τῇ παρ- 

40 ούσῃ ὑποϑ ἔσει συμβαῖνον" λέγων γὰρ περὶ πολιτιχῶν 
ξητημάτων καὶ χαραχτῆρος xal εἴδους αὐτῶν, οἰχείως 

ἐμνήσϑη καὶ διεῖλε ταῖτα εἰς τὰ προχείμενα τέσσαρα 

εἴδη" ἔστι δὲ ἕτερον εἶδος ζητήματος, καὶ ἕτερον ἡ ἐξ- 

αγγελία τῆς φράσεως" ἡ μὲν γὰρ φράσις ex τοῦ ῥήμα- 
45 τὸς γίνεται" .τὸ δὲ εἶδος τοῦ προβλήματος ἐκ τῶν ἐν 

τῷ ξητήματι εὑρισχομένων προσώπων xol πραγμάτων, 
ἅπερ ὕλη ἐστὶ τοῦ προβλήματος, ἣν λαβὼν ὁ ῥήτωρ 
d καὶ ὅτι ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ; φανε- 

góv ἐξ ὧν ἐπιφέρει" τὰ μὲν γὰρ εἴδη καὶ τοὺς τρόπους 

40 διὰ τοῦτο μανϑάνομεν δήπου, ἵνα ταῖς οἰκείαις ἰδέαις 

τὰ προβλήματα μελετῶμεν" ὥστε χαὶ αὐτὸς οἷδεν ὡς OU 

ταὐτὸν εἶδος προβλήματος καὶ φράσεως" ἀλλὰ μάτην 
ἐρεσχελεῖ πρὸς Μινουχιαγνὸν ἐνιστάμενος. 

Μαρκελλίνου. Ποίᾳ ἰδέᾳ δεῖ χεχρῆσϑαι ἐπὶ 
25 ἑχάστου ξητήματος χαὶ ποίῳ τρόπῳ δεῖ φράσαι τὸ ζή- 

τημα" πρὸς γὰρ τὸν τρόπον xci ἡ μελέτη" δεῖ γὰρ 
ἡμᾶς γνῶναι, ὁποῖος ὃ τρόπος τοῦ ζητήματος 1 ἤτοι ἔν- 
δοξος ἢ ἄδοξος, ἢ ἀμφίδοξος, ἢ παράδοξος" ἵνα πρὸς 
τὸν τρόπον ἁρμύσωμεν τοὺς λόγους" φησὶν οὖν ὃ τε- 

30 χνιχὸς, ἐγὼ οἴομαι περιττον τὸ λέγειν περὶ ἰδέας" σῶμα 
. μὲν γὰρ τῆς ὑποϑέσεως οἱ λόγοι" ἡ δὲ ἰδέα xoi ὁ χα- 

5 Ald, τόν, 6 Ald. προυτίϑεται. 
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ρακτὴρ ἐν τῷ λόγῳ ϑεωρεῖται, ὥσπερ τὸ λευχὸν xoi τὸ 
μέλαν ἐν σώματι" ov τοῦτο δὲ τοῦ παρόντος βιβλίου 
τὸ ἐπάγγελμα" διαφέρει δὲ τοῦ εἴδους τῆς δητορικῆς τὸ 

ὁμώνυμον εἶδος, ὃ ἐστιν ἢ ἰδέα" καϑ' ὃ τὸ μὲν εἶδός 

ἐστιν, οὗ προτέταχται τὸ γένος , Οἷον ὁ Gv quito ἔστι δ᾽ 
δὲ τὸ γένος τούτου ζῶον, ὃ προτέταχται" ἡ δὲ ἰδέα 

αὕτη 7 μορφὴ τοῦ ἀνθρώπου" τινὲς δὲ τὸν λόγον ὧσ- 
sep ix σώματος͵ καὶ ψυχῆς εἶναε βούλονται" καὶ τὰ μὲν 
διανοήματα καὶ τὰς διασκευὰς ψυχὰς παραλαμβάνουσι, 
τὴν δὲ ἰδέαν. xol τὸ κάλλος τῶν ὀνομάτων σώματα᾽ 7 10 
αἰνίττεται δὲ εἰς τὸν Μινουχιανόν" ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος 
ἐμνήσϑη περὶ ἰδεῶν xol τρόπων, οὗτος εἰς ἐχεῖνον ἀπο- 
τεινόμενός φησιν, ὅτι ἐγὼ περὶ ἰδεῶν οὐ λέγω οὐδὲ τρό- - . 
πων" περιττὸν γὰρ τοῦτο καὶ ἔξωϑεν τοῦ παρόντος βι» 
βλίου" εἶδος γὰρ λέγει ἐνταῦϑα τὴν ἰδέαν" οὐδὲν δὲ ἄτο- 15 
πον ἡμᾶς, εἰ xol ὁ τεχνιχὸς παρῆχεν, ἐπιμνησϑῆναν 
περὶ τούτων, ἅ φησι Μινουχιανός" ὑποτίϑεταε γὰρ si- 
vaL ἰδέας, πανηγυρικὴν, δικανιχὴν, ηϑιχὴν, παϑητικχὴν, 

μιχτήν" ἰδέα δέ iqrtw ἡ ἰξαγγελία τοῦ λόγου xoi τὸ 
σῶμα αὐτὸ xol ὁ γαραχτήρ᾽ παράδειγμα μὲν οὖν ἰδέας 20 

πανηγυρικῆς" συμβουλεύει μετὰ τὰ Μηδικὰ Θεμιστοχλῆς 
ἀνέμοις ϑύειν" ἐν τούτῳ γὰρ τῷ ζητήματι ἔπαινον διέξ.-- 
εἰσι τῶν ἀνέμων" χαὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐγχωμιαάξει, δι᾽ ὧν 22 

ἡ νίκη τοῖς “Ἕλλησιν ἐμπομπεύει" τοιγαροῦν τοῖς λόγοις 
πανηγυρίζων διαπεραιοῖ τὸν λόγον" διχανικῆς δὲ παρά- 25 
δειγμα, τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖδας τῶν πατέρων διαδέ- 
χεσϑαι, ἀριστεύσας τις ἤτησεν ἱερωσύνην τινὸς ἀφελέ- 
σϑαν παῖδα ἔχοντος" ἔλαβε, μετὰ ταῦτα ἀπέϑανον ἀμ- 
φότεροι, O τε ἀριστεὺς xai ὁ ἐξ ἀρχῆς ἱερεύς" χαὶ au. 
φισβητοῦσε περὶ τῆς ἱερωσύνης οἱ τούτων παῖδες" ἐν 530 

τούτῳ ἀναγχαίως ἡ ἰδέα δικανική ἐστιν" οὐδὲ γὰρ πει- 
στέον * τοῖς λέγουσιν, ὅτε πανηγυρική ἐστιν, ἐπειδὴ συμ-- 

7 Ald, et Par. σώματι. seripsi σώματα. — 8 Ald. πιστέον. 
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πλέχεται αὐτῷ ἢ ἀριστεία, καὶ ἡ ἱερωσύνη, πράγματα 
ὕλην ἔχοντα πανηγυρικὴν" οὐδεμία γὰρ ἀνάγχη κατὰ τὸν 
παρόντα ἀγῶνα, 7 τὸ σεμνὸν ἀφηγεῖσθαι τῆς ἱερωσύνης 
ἢ τὸ ἔνδοξον τῆς ἀριστείας, ἀλλὰ ψιλῆς μάχης περὶ 

B τῶν διχαίων τοῖς παισίν" εἴ τις δικαιότερός ἐστιν ἅπο- 

λαύειν τοῦ νόμου τοῦ κελεύοντος τὰς ἱερωσύνας εἶναι 
72 τῶν παίδων, ὁ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἱερέως παῖς xal ἀφαιρε- 

ϑέντος" ἢ ὁ τοῦ ὕστερον χατὰ γέρας καὶ ἐντελευτήσαν- 
τος τῇ ἱερωσύνῃ" ὡστε δικανιχὴ ἡ ἰδέα" ἡϑιχῆς δὲ na-. 

40 ραδειγμα οἱ φιλάργυρον καὶ οἱ δύσχολοι καὶ οἱ γεωρ- 
γοί" ταῦτα γὰρ ἤϑους ἕνεχα μόνου. παραλαμβάνεται ὡς 
xal ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς προσηγορίας γνωρίζεται, πᾶν μὲν 
γὰρ πρόσωπον ἥϑος ἔχει καὶ Περικλῆς καὶ Θεμιστοκλῆς" 
ἀλλ᾽ ἐξαιρέτως ταῦτα ηϑιχά" καὶ τὰ ἐσχηματισμένα" 

45 ἐν οἷς δεῖ τὸν μεταχειριζόμενον ἄλλο μὲν λέγειν, αλλο δὲ 
διὰ τοῦ ἤϑους ἐμφαίνειν" οἷον ? τοῦ Περικλέους ᾿Ολυμ- 
πίου χληϑέντος, εἰσηγεῖται ᾿Αριστοφάνης Ἥραν τὴν 
᾿Δσπασίαν καλεῖν, οὐ μόνον δὲ ταῖτα' ἡϑικὰ προσήχεε 
καλεῖν, ὅσα δυσχόλων ἢ φιλαργύρων ἢ παρασίτων ἔχει 

30 πρόσωπα, ἀλλὰ χἀκείνας τὰς ὑποϑέσεις, ἐν αἷς οἱ λέ- 
γοντες αἰδούμενοί τινας αἰσχύνονται χαταφοριχῷ χρήσα- 
σϑαι λόγῳ, καὶ μετὰ ἤϑους προάγουσιν αὐτὸν, ὥσπερ 
τὸν πρὸς “επτίνην 0 ῥήτωρ ἐποίησε" xol δεῖ ἐν τούτοις 
βαϑυτέρᾳ τῇ μεταχειρήσει τὸ ἤϑος ἐμφαίΐνειν" ἀμέλει ὃ 

25 Δημοσϑένης μετὰ ἤϑους προαγόμενος τὸν λόγον, xci 

μοι μηδὲν ὀργισϑῇς, *9 ἔφη, “επτίνη" οὐδὲν yàg φαῦ- 

λον ἐρῶ σε παϑητικὴς δὲ παράδειγμα" ἐν μανίᾳ τις 
ἁπτόμενον αὑτοῦ τὸν υἱὸν ἀπέχτεινε, xol xglvetos φόνου 

. ἀνενεγχών" πανταχοῦ γὰρ πάϑος περισώζεταν ix τῶν 

30 προσώπων xal ἐκ τῶν πραγμάτων" τὰ μὲν γὰρ πρόσ- 
ὠπα πατὴρ καὶ υἱός" τὰ δὲ πράγματα μανία καὶ 'φόνος" 

ἀχριβέστερον δὲ τὸ πάϑος γυμνοῦται xoi δείχνυται, OT 

9 Ejeci à 9, quod est in Áld. et Par. — 1. 18. Ald. προσήκειν. 
10 Ald. ὀργισϑείς. 1. 28. Ald. Par. et Ven. [p. 181. ποῖ.) αὐτοῦ. 
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ἂν ὃ πατὴρ ὃ κατηγορούμενος λέγῃ" ἔσονται γὰρ καὶ fa- 
Ούτητες στένοντος ** τοῦ πατρὸς καὶ βέλτιον ἑαυτῷ τὸ 
τεϑνᾶάναι λέγοντος" διὰ δὲ τῆς τῶν παϑῶν ἀφηγήσεως 
εἰς οἶκτον τοὺς διχαστὰς ἐχβιβάζοντος " μικτῆς δὲ παρά- 
δειγμα" τραυματίας ἀριστεὺς παρεχώρησε τὴν δωρεὰν δ 
ἀτρώτῳ *? ἀριστεῖ" καὶ [ὃ μὲν αἰτεῖ 55 εἰς τὸ γέρας τὴν 
γυναῖχα TOU παραχωρήσαντος, ὁ δὲ ἀξιοῖ μονομαχεῖν" 

ἔστι γὰρ τοῦτο ἐκ πάϑους καὶ ζητήσεως" πάϑους μὲν 
διὰ τὰ τραύματα" ζητήσεως δὲ διὰ τὸ ἀμφιβάλλειν περὶ 
τῆς γυναιχός" προάγεται δὲ xo τὰ τοιαῦτα ἐν ἤϑει" 10 
ἐὰν γὰρ ἔλϑη πρωτοτύπως ἐπὶ τὴν μάχην, ὅτι παρεχώ- 

ρησά σοι τῆς δωρεᾶς ̓  οὐκ ἐπὶ τῷ ἀφαιρεϑῆναι τῆς γυ- 

ψαιχὸς, οὐδὲ γὰρ ὁ voubg ταῦτα βούλεται" οἷς τὸ μονο- ' 

μαχεῖν ἐξ ἀνάγκης περιστρέφεται ovx ἔτι σώξει τὸ πά- 
ϑος, ἀλλὰ δεῖ μᾶλλον πλεονάζειν 1, τὸ πάϑος" διὰ μὲν 15 
τοῦ λόγου φασχόντος τοῦ τραυματίου ἐϑέλειν μονομα- 

χεῖν, πειρωμένου δὲ διὰ τοῦ πάϑους δυσωπεῖν, ὡς μήτε 
τῆς γυναιχὸς ἀφαιρεϑῆναι, μήτε εἰς μάχην ἐλϑεῖν... 

ΟΣ ωὠπάτρου. Axðlees δὲ τούτων μὲν ἐπιλαμβάνε- 

ται" ὅτι τῷ διχανικῷ περιληπτικῷ ὄντι τοῦ τε ἡϑικοῦ 30 

χαὶ παϑητικοῦ ἀντιδιαιρεῖται ταῦτα" ἔπειϑ᾽ ὅτι τὸ πανη- 

γυρικὸν οὐδέποτε xaÓ" αὑτὸ ἐμπίπτον ἐν ζητήμασιν, ὡς 
μόνον παραλαμβάνεται ἐνταῦϑα᾽ τά τε ,συμβουλευτικὰ 
παρεῖται πολλαχοῦ εὑρισχόμενα, διόπερ αὐτὸς ἑτέρως ó- 

αιρῶν φησιν" τῶν ζητημάτων TG μὲν εἶναι ἠϑιχὰ, τὰ 25 

δὲ παϑητιχά" τὰ δὲ πραγματιχὰ, τὰ δὲ μιχτα" ταῦτα 
γὰρ ἐν διχανιχοῖς τε καὶ συμβουλευτικοῖς εἴδεσι λόγων 
e⸗ . 3 ⸗ «t τ - e 

&UpiOxOVTGL' ἱστέον δὲ, οτι εἰδος χαλοῦσιν oi τεχνιχοὶ 
€ / 4 1 3e» 8 i] τ — € —-" e 

ὁμωνύμως xal τὴν ἰδέαν xol τὸ εἰδος τῆς ῥητορικῆς 
, , 20 -» , - 4 “« 

τουτέστι τὰ τρία εἴδη αὐτῆς᾽ ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ 30 

41 Ald. στένοντες. 12 Ald. ἀτρότῳ. 15 Ald αἰτεῖν. 

et 1. 11, προτοτύπως. 44 Ald. xàsora[e. 
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OTsQ VOU τὸ μὲν εἶδος δικανιχόν ἐστιν, ἡ δὲ ἰδέα πανη- 
γυρική" ἐπειδὴ περὶ εὐνοίας ὃ ἀγών" τινὲς δὲ καὶ συμ- 
βουλευτικὴν ἰδέαν φασί" 5 ψεῦδος δέ" πανηγυριχὴ δὲ 

ἰδέα, τὰ συμβουλευτικὰ ἐξετάζεται" φρόνημα καὶ σεμνό- 

5 τητα τοῦ προσώπου περιτιϑέντος ἑαυτῷ, ἵνα καὶ πείσῃ" 
ὑποτίϑεται δὲ ὃ αὐτὸς Μινουχιανὸς καὶ τρόπους ζξητη- 
μάτων τέσσαρας" ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδοξον, ἀμφί-᾿ 

δοξον᾽ τοῦ ἐνδόξου παράδειγμα τόδε" μετὰ τὰ Μηδικά 
"4“3,ϑηναϊοὶ περὶ τῆς προπομπείας διχαζονται" καὶ εἰχότως 

40 εἶπεν ἔνδοξον τοῦτο" ὅπου xal τὰ πρόσωπα ἔνδοξα xc 

τὰ πραγματα' ov γὰρ ἀρχεῖ τὸ πρᾶγμα χαταμόνας 16 
73 ἔνδοξον ποιῆσαι τὴν ὑπόϑεσιν" οὐδ᾽ αὖ τὸ πρόσωπον 

ἰδέα, ἀλλὰ μέρος τῆς ὑποϑέσεως, τὲ οὖν εἰ μὴ ὡρισμέ- 

vov εἴη τὸ πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀόριστον, πῶς γνωσόμεϑα εἶ 
45 ἐνδόξου προσώπου τὸ ζήτημα" τὰ γὰρ ἀόριστα τὴν ὕλην 

οὐ δείκνυσι" ῥητέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τῶν ἀορίστων ix τῆς 
τῶν πραγμάτων περιστάσεως καὶ ἡ τοῦ προσώπου δόξα 
δείκνυται κἂν ἀόριστον ἢ. ᾿Αδόξου δὲ παράδειγμα τόδε, 
πορνοβοσκχὸς τίϑεται ταῖς ἑταίραις τῶν μουσῶν τὰ 0YO- 

20 ματα, καὶ χρίνεται ἀσεβείας" ἐνταῦϑα γὰρ ἄμφω ἄδοξα" 
xal εἰ τρύπον τίϑεταν τὸ ἄδοξον, διὰ τί ἐν τοῖς ἀσυ- 
στάτοις αὐτὸ ἡρίϑμησεν" εἰ γὰρ λυμαίνεται τὴ συστάσει" 
πῶς παραλαμβάνει αὐτὸ ἐν τοῖς τρόποις τῶν προβλη- 

μάτων ὡς συνιστάμενον" λέγομεν ὅτι ἐν τῷ ἀσυστάτῳ 
46 δεῖ προσυπαχούειν τὸ πάνυ ἄδοξον" ἔπειτα ἐπὶ μὲν τῶν 

συνεστηχύτων δεῖ ἀχολουϑεῖν τὴν 17 τοῦ πράγματος 
ἀδοξίαν τῇ τοῦ προσώπον xoci ἀμφόζξερα ἄδοξα" καὶ 
γὰρ ἡ ἀχολουϑία ἡ πρὸς ἄλληλα ποιήσειε τὸ συνεστώς" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀσυστάτων, δεῖ τὸ μὲν πρᾶγμα ἄδοξον εἶναι" 

so TO δὲ πρόσωπον ὡμολογημένον ὡς ἄτιμον, ἵνα ἡ πρὸς 
ἄλληλα διαφορὰ τὸ ἀσύστατον ἐργάσηται" οἷον ἐχμισϑώ- 
σας τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα καὶ τὸν μισϑὸν ovx ἀπο- 

45 Ald. φησί. 1. 9. Ald, προπομπίας. Ven. p. 482. not. προ-- 

πομπείας. 46 Ald. κατὰ μόνας. 47 Ald. τῇ. 
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λαβὼν δικάζεται τῷ μισϑωσαμένῳ" ἐν μὲν yag τούτῳ 

τὸ πρόσωπον οὐχ ἔστιν ὡμολογημένον ἄτιμον, τὸ δὲ 

πρᾶγμα ἄδοξον" διὰ τοῦτο γὰρ οὐ συνίσταται" οὐ ydp 
δόξει λόγον ἔχειν τὸ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχά τινα μισϑῶσαι 
καὶ μισϑὸν ὑπὲρ τῆς ἀλόγου πράξεως ἀπαιτεῖν" εἰ μέν- 
τοι δοίης ἑχάτερα ἄδοξα συνίσταται" τοῖς γὰρ ἀδόξοις 
σιρέπει τὰ ἄδοξα πράττειν" ἐπεὶ καὶ οἰκεῖον τοῖς ἀδόξοις 
τὸ ἄδοξον" καὶ ἐν τούτῳ γὰρ, ὅτι αἰσχρὸς ὧν ὃ πορνο- 
βοσχὸς καὶ αἰσχρόν τι διαπράττεται, οὐχ ἔστιν. ἀπωϑθϑή-. 
σασϑαι τὸ χατηγορούμενον ὡς ἀπιστον" ἴσως δὲ καὶ 10 
συνηγόρους προσήκει διδόναι τῷ πορνοβοσχῷ, ὡς ἀτίμῳ 
καὶ μὴ ἐξὸν αὐτῷ λέγειν. Παραδόξου παράδειγμα" πένης 
καὶ πλούσιος ἐχϑροί" κατεγνώσθη ὁ πένης ϑανάτῳ᾽ ix- 
δίδοται τῷ δημίῳ, πείσας ὁ πλούσιος τὸν δὺ μιον ταλαν- 
του ἀπέχτεινε καὶ φόνου φεύγει" ταῦτα τοίνυν ἔοικε χοι- 18 
Voíg τόποις καὶ χαταφορᾷ, οὐδὲ γὰρ ἄδοξον ro πρόσω - 
πὸν xal ἀπὸ τῆς πράξεως ἄδοξον παρασχευάξζεται᾽ διὸ 
καὶ παράδοξον κέχληται" τὸ μὲν γὰρ πρᾶγμα δυσωπεῖν 
οὐ δύναται, πρέπει δὲ αὐδαμῶς τῇ περὶ τοῦ προσώπου 

τύχῃ" πάντα γὰρ παράδοξα" τὸ αἰτῆσαι οὕτω παρά- 20 
δοξα καὶ ἀνάιδῆ περὶ αὐτὸν οὐκ ὄντα ἄδοξα" καὶ τὸ 

τὸν δῆμον ἀπονεῦσαὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. ᾿Αμφιδόξου 
δὲ παράδειγμα" στρατηγὸς προέστησε τοὺς αἰχμαλώτους - 
τοῦ οἰκήματος καὶ χρίνεταε δημοσίων ἀδικημάτων" in 
τούτων τὴν ἄγαν χαταφορὰν ἐμποδίζει τὸ πρόσωπον 25 
ἔνδοξον Ov* καὶ χρὴ πρότερον ἀπὸ τῆς πράξεως διαβε- 
βλημένον αὐτὸν ἐπιδεῖξαι" si" οὕτως ἠρέμα ἐπιτείνειν 
xai τὸν χατὰ τοῦ προσώπου λόγον" διὰ τοῦτο γὰρ ἀμ- 

φίδοξον" ἐπειδὴ τὸ μὲν πρόσωπον ἔνδοξον, τὸ δὲ πρᾶγμα 
ἄδοξον" διαφέρει δὲ τοῦ ἀσυστάτου, ἐχεῖ γὰρ τὸ ἄδοξον 30 

λέγομεν, ὅτι πάνυ τὸ πρᾶγμα ἄδοξόν ἐστι, ἐνταῦϑα 
δὲ οὐχ ὁμοίως" πῶς γὰρ ὅμοιον γυναῖκα ἰδίαν μισϑοῦν 
καὶ αἰχμαλώτουρ προστῆσαι οἰκήματος. 
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στεφάνου τὸ μὲν εἶδος δικανικόν ἐστιν, ἡ δὲ ἰδέα πανη- 
γυρική" ἐπειδὴ περὶ εὐνοίας ὃ ἀγών" τινὲς δὲ καὶ συμ- 
βουλευτικὴν ἰδέαν φασί" 55 ψεῦδος δέ" πανηγυρικὴ δὲ 
ἰδέα, τὰ συμβουλευτικὰ ἐξετάζεται" φρόνημα καὶ σεμνό- 

5 τητα τοῦ προσώπου περιτιϑέντος ἑαυτῷ, ἵνα xol πείσῃ" 
ὑποτίϑεται δὲ 0 αὐτὸς Μινουχιανὸς καὶ τρόπους ζητη- 
μάτων τέσσαρας" ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδοξον, ἀμφί- 
δοξον᾽ τοῦ ἐνδόξου παράδειγμα τόδε" μετὰ τὰ Μηδικὰ 
᾿4ϑηναϊοὶ περὶ τῆς προπομπείας δικάζονται" καὶ εἰχότως 

40 εἶπεν ἔνδοξον τοῦτο" ὅπου καὶ τὰ πρόσωπα ἔνδοξα καὶ 

τὰ πράγματα" oU γὰρ ἀρκεῖ τὸ πρᾶγμα χαταμόνας 16 
73 ἔνδοξον ποιῆσαι τὴν ὑπόϑεσιν" οὐδ᾽ αὖ τὸ πρόσωπον 

ἰδέα, ἀλλὰ μέρος τῆς ὑποϑέσεως, τί οὖν εἰ μὴ ὡρισμέ- 

voy εἴη τὸ πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀόριστον, πῶς γνωσόμεϑα εἰ 

45 ἐνδόξου προσώπου τὸ ζήτημα" τὰ γὰρ ἀόριστα τὴν ὕλην 
οὐ δείκνυσι" ῥητέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τῶν ἀορίστων ix τῆς 
τῶν πραγμάτων περιστάσεως καὶ ἡ τοῦ προσώπου δόξα 
δείκνυται κἂν ἀόριστον ἧ. ᾿Αδόξου δὲ παράδειγμα τόδε, 
πορνοβοσχὸς τίϑεται ταῖς ἑταίραις τῶν μουσῶν τὰ ὀνό- 

20 ματα, καὶ χρίνεται ἀσεβείας" ἐνταῦϑα γὰρ ἄμφω ἄδοξα" 
καὶ εἰ τρόπον τίϑεται τὸ ἄδοξον, διὰ τὶ ἐν τοῖς ἀσυ- 
σταάτοις αὑτὸ ἡρίϑμησεν" εἰ γὰρ λυμαίνεται τῇ συστάσει" 

πῶς παραλαμβάνει αὐτὸ ἐν τοῖς τρόποις τῶν προβλη- 
μάτων ὡς συνιστάμεγον" λέγομεν ὅτι ἐν τῷ ἀσυστάτῳ 

45 δεῖ προσυπαχούειν τὸ πάνυ ἄδοξον" ἔπειτα ἐπὶ μὲν τῶν 
συνεστηχύότων δεῖ ἀχολουϑεῖν τὴν *7 τοῦ πράγματος 
ἀδοξίαν τῇ τοῦ προσώπον xoci ἀμφόϊερα ἄδοξα" καὶ 
γὰρ ἡ ἀκολουϑία ἡ πρὸς ἄλληλα ποιήσει τὸ συνεστώρ" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀσυστάτων, δεῖ τὸ μὲν πρᾶγμα ἄδοξον εἶναι" 

50 T0 δὲ πρόσωπον ὡμολογημένον ὡς ἄτιμον, ἵνα ἡ πρὸβ 

ἄλληλα διαφορὰ τὸ ἀσύστατον ἐργασηται" olov ἐχ δε. - - 

σας τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα xal τὸν μισϑὸν οἷ" 

15 Ald. φησί. 1. 9. Ald. προπομπίας. Vt 

noumtac. 46 Ald. κατὰ μόνας. 47 Α' 
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λαβὼν διχάζεται τῷ μισϑωσαμένῳ" ἐν μὲν γὰρ τούτῳ πὸ πρόσωπον οὐχ ἔστιν ὡμολογημένον ἄτιμον, τὸ δὲ πρᾶγμα ἄδοξον" διὰ τοῦτο γὰρ οὐ συνίσταται" οὐ γὰρ δόξει λόγον ἔχειν τὸ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκά τινα pO dcos καὶ μισϑὸν ὑπὲρ τῆς ἀλόγου πράξεως ἀπαιτεῖν" εἰ μέν- 5 τοι δοίης ἑκάτερα ἄδοξα συνίσταται" τοῖς γὰρ ἀδόξοις 
πρέπει τὰ ἄδοξα πράττειν" ἐπεὶ καὶ οἰκεῖον τοῖς ἀδόξοις τὸ ἄδοξον" xol ἐν τούτῳ γὰρ, ὅτι αἰσχρὸς ὧν ὃ πορνο- Aooxòs καὶ αἰσχρόν τι διαπράττεται, οὐχ ἔστιν. ἀπωϑή- σασϑαι τὸ κατηγορούμενον ὡς ἄπιστον" ἔσως δὲ xoli0 συνηγόρους προσήχει διδόναι τῷ πορνοβοσχῷ, ὡς ἀτίμῳ xal μὴ ἐξὸν αὐτῷ λέγειν. “Παραδόξου παράδειγμα" πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροί" κατεγνώσθη ὁ πένης ϑανάτῳ" ix- δίδοται τῷ δημίῳ, πείσας ὃ πλούσιος τὸν δήμιον ταλάν- Tov ἀπέκτεινε χαὶ φόνου φεύγει" ταῦτα τοίνυν ἔοικε χοι- 18 voig τόποις καὶ χαταφορῷ, οὐδὲ γὰρ ἄδοξον ro πρόσω- fOV xol ἀπὸ τῆς πράξεως ἄδοξον παρασκευάζεται" διὸ χαὶ παράδοξον κέκληται" τὸ μὲν γὰρ πρᾶγμα δυσωπεῖν 
οὐ δύναται, πρέπει δὲ αὐδαμῶς τῇ περὶ τοῦ προσώπου 
τύχῃ" πάντα γὰρ παράδοξα" τὸ αἰτῆσαι οὕτω παρά- 10 
Sola xoà ἀναιδῆ περὶ αὐτὸν οὐκ ὄντα ἄδοξα" καὶ τὸ τὸν δῆμον ἀπονεῦσαι ἐπὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. ᾿Αμφιδόξον 
δὲ παράδειγμα" στρατηγὰς προέστησε τοὺς αἰχιιαλώτους 
τοῦ οἰκήματος καὶ χρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" ἐπὶ 

ἡ τούτων τὴν ἄγαν καταφορὰν ἐμποδίζει τὸ πρόσωπαν 9 
—** toto f ᾿ τράξεως din 

γέμα Punt 
τοὔτο γεν n 
id τὴ ζρων 30 
μόδα 
pd 
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Τὰ μὲν γὰρ εἴδη καὶ τοὺς τρόπους διὰ τοῦτο μανθάνομεν δήπον, 
ἵνα ταῖς οἰκείαις ἰδέαις τῶν λόγων χρώμενοι τὰ προβλήματα 

' μελετῶμεν. 

ἹΜαρχελλίνου. Τὰ εἴδη φησὶ χαὶ τοὺς τρύπους" 

5 τοῦ μελετᾷν ἕνεχα κατὰ λόγον τὰ ζητήματα, χαὶ μὴ 

ἀνοικείαν τὴν ἰδέαν xal τὴν ἐξαγγελίαν ποιεῖσϑαι τοῦ 

λόγου μανϑανωμεν" οὐχοῦν ἀκολούϑως χρὴ πρῶτον μαν- 

ϑάνειν τὸ εἶδος τῶν ζητημάτων" xal τὰς στάσεις καὶ 

τὰς διαιρέσεις τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, καὶ οὕτω περὶ 

40 ἐδέας * ξητεῖν" οὔπω δὲ εἰδότας τὴν στάσιν καὶ τὴν 

διαίρεσιν, ὕπερ τοῦτο μόνον τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεται, 

οὐ δυνατὸν τὰ εἴδη μαϑεῖν καὶ τοὺς τρύπους" ταῦτα δὲ 

τὰ εἴδη Διονύσιος χαραχτῆρας καλεῖ" τὰ πανηγυρικὰ, 
74 ἡϑικὰ, παϑητικὰ, συμβουλευτικὰ, μικτα" δεῖ οὖν τὸν 
45 μελετῶντα γνῶναι χαὶ μαϑεῖν, πότερον πανηγυριχῆς 

᾿ς ἐδέας. τὸ προκείμενον ἢ ἑτέρας" ἵνα πρὸς τὸ ὑποχείμε- 

yov τοῖς λόγοις χρήσηται καὶ πρὸς τοὺς τρύπους ὁμοίως, 
καὶ μὴ διαφϑείρῃ τοῦ ζητήματος τὴν ἀληϑὴ μορφήν. 

40 Οἷον δικανικῶς τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικὸν 
καὶ ἐπιδεικεικῶς τὸ ἐπιδεικτικὸν, καὶ ἕκαστον ὡς προσήκει 

προσφόρως τοῖς ὑποκειμένοις. 

x ⸗ 3 ^ ⸗ , ^—- » € 

“Συριανοῦ. ηπισημαινονταί τινες TO χωρίῳ ὡς 
2 3 Ων » . 3 4 L4 1 

οὐχ ὀρϑῶς ἔχοντι" οὐ γὰρ πάντως τὸ δικανιχὸν εἶδος 

25 τοῦ λόγου xol δικανιχῶς ἐξενεχϑήσεται" ὃ γοῦν Anuo- 
σϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου, δικανιχωτάτῳ τῶν λόγων 
» ’ “ ἂν , - , . 

ὄντι, πανηγυρίζει, * τῇ λαμπρότητι τῶν οἰχείων ἐναβρυ- 
, , , 

voutvog πολιτευμάτων" ? xol ᾿Ισοχράτης συμβουλευτιχὸν 
ἰδ À , ὃ λέχ ^t ^ 3 -- 

εἰδος λόγου διαπλέχων, πανηγυρίζειν πανταχοῦ, /rtixoy 

4 Ald. ἰδέαν. 

4 Ven. πανηγυρίζων πεφώραται. 2 AM. πεπολιτευμάτων, 
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ἀνδραγαϑημάτων ? μνήμῃ, ἐροῦμεν οὖν ὅτι τοῖς ἀχρι- 
βῶς χατανοοῦσιν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν 4 ὁ τεχνογράφος φαίνεται 
ἡμαρτηκώς" εἰ γὰρ καὶ πανταχοῦ ἡ πανηγυρικὴ δ΄ iyxa- 

ταμίγνυται ὑλη τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἀλλ᾽ οὗν τῶν 

οἰκείων ἰδεῶν τοῖς προχειμένοις εἴδεσιν οὐδαμῶς ἀφί- δ 

στανται Δημοσθένης καὶ ἸΙσοχρατης" ἀλλ᾽ ὁ μὲν τῇ ἐδ 
δεινότητι χαὶ τραχύτητι, ἤδη δὲ καὶ γοργότητι πολλῇ 

χεχρημένος, δικανικῶς χομιδὴ τὸ δικανικὸν xc πανη- 
γυρίζειν δοκὼν ὃ δαιμόνιος 6 ἀπεργάζεται" 0 δὲ τοῦ 
προσήχοντος πανταχὴ τῷ συμβουλεύοντι στοχαζόμενος 10 
ἤϑους σεμνότητα τε xol λαιιππρότητα μεταδιώχων, ci? 
μάλιστα τοῦ κατὰ συμβουλὴν ἀξιωματικοῦ εἰσιν ἀπερ- 
γαστικαὶ, συμβουλευτιχῶς τὸ συμβουλευτιχὸν ὃ διὰ πανηγυ- 
ρικῆς ἰδέας περαίνει" οὐ γὰρ ἡ τῆς ὅλης ἐπιπλοχὴ ἀλλοιό- 
τερον ἀπεργάζεται τὸ εἶδος" ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν ? ἐξ ἀρχῆς ὃ 15 
τεχνίτης ini eire, τῷ λόγῳ πρόσφορον εἶδος βουλεύσεται, 
τοῦτο χαὶ τὴν ὕλην ἐξ avayxug ἑπομένην δημιουργεῖ, 
χαϑάπερ οἵ τε πλάσται καὶ οἱ γραφεῖς. 1? 

Σωπάτρονυ. Οὐχ ἀχριβῶς ἐνταῦϑα λέγει" οὐ γὰρ 
ἀεὶ τὸ δικανικὸν δικανικῶς μελετᾶται, τὸ μὲν yaQ πρό-- 
βλημά ἔστι τοῦ δικανικοῦ εἴδους" πανηγυρικοῦ δὲ ἡ ἰδέα, 20 
τουτέστιν ἡ ἐξαγγελία xol ἡ ποιὰ φράσις. Διαφέρει δὲ 
εἴδους ἡ ἰδέα" καϑὸ τὸ μὲν εἶδος ἀπὸ γένους τέμνεται, 

ἡ δὲ ἰδέα ποιότης ἐστὶ τῆς φράσεως" οἷον σφοδρότης, 

5 Ald. ἀνδραϑημάτων. Ald. et Par. μνήμη. Ven. μνήμῃ. 

4 Ald. ὁδοτιοῦ». 5 Ven. τὴν πανηγυρικὴν ἐγκαταμίγνυσιν ὕλην 

τοῖς προειρ. λόγοις ̂ ̓Ισοκρώτης τε καὶ 4“ημοσϑένης ἀλλ᾽ οὖν τῶν 

οἰκείων — — ἀφίστανται" ἀλλ᾽ ὃ μὲν τῇ δεινότητι πανταχοῦ καὶ 

γοργότητι, ἤδη δὲ τῇ τραχύτητι πολλῇ κέχρ. 6 Ven. δαιμονίως. 

7 Ald. à. Par. of. Ven. αἵπερ. 8. Ven. addit: εἶδος, — 9 d» ex 

"Ven, inserui. 10 Ven. addit: τὸ δὲ ἐνδόξως τὰ ἔνδοξα ἐξ ἑνὸς 

τὴν τῶν προειρημένων τεσυάρων τρύπων ἐργασίαν δηλοῖ, 
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8 c ταπεινότης, τραχύτης, λαμπρότης" πλὴν ἔσθ᾽ ὅτε καὶ 
τὸ εἶδος ἀντὶ τῆς ἰδέας λαμβάνεται" δικανιχὸς δὲ ὃ 
περὶ στεφάνου" κχαὶ γὰρ ζητεῖται καὶ ἀμφισβητεῖται, 
εἰ ἄξιος στεφάνου O Δημοσθένης, ἢ μὴ, ἀλλὰ καὶ ol 

δ φιλιππικοὶ συμβουλευτικοὶ ὄντες, εἰ χρὴ ἀμφιχτύονα 
ίλιππον ποιῆσαί, πανηγυρικῶς μελετάταρ᾽ καὶ γὰρ πο- 
λύς ἐστιν ἐνταῦϑα Δδημοσϑένης κατὰ Φιλίππου δημη- 
γορῶν, ἀλλὰ xol ὃ πρὸς “επείνην δικανιχὸς ** ὧν τῷ 

εἴδει, μικτῶς μελετᾶται" συμβουλευτικῶς qua καὶ πανη- 
40 γυρικῶς" γίνεται δὲ τοῦτο καὶ δικανεκῶς" μελετᾶται τὸ 

συμβουλευτιχὸν, ὅτε ἐναντιοῦνται ἡμῖν συμβουλεύσουσιν 
ἢ νόμος, ἢ ψήφισμα ἢ τι τῶν ἐν ῥητοῖς" δεῖ δὲ τὸν 
μὲν συμβουλεύοντα ἤτοι τὸν συμβουλευτικὸν ἐπιδειχνύ- 
μενον λόγον, πανταχοῦ φαίνεσθαι ϑαῤῥοῦντα" καὶ τοῖς 

15 λόγοις τὸ μεῖζον ἐνδεικνύμενον" ov γὰρ ἀνέξαι τις συμ- 
βούλου ταπεινοῦ γενομένου χαὶ μηδὲν κρεῖττον ἐπιδειχνυ- 

μένου" τὸν διχαζόμενον δὲ τοὐναντίον ταπεινὸν καὶ μη- 
δὲν φρόνημα ἔχοντα, ἀλλὰ τὰ ζητήματα ταπεινῷ λόγῳ 
ἤτοι ἰσχνῷ χαραχτῆρι μεταχειρίξεσϑαι" τὸν δὲ ἐγκωμια- 

20 ζοντα ἐμπομπεύειν τοῖς ἔργοις, ἐπιδειχτικῶς τοὺς λόγους ὁ 
μεταχειρίξζεσϑαι" ἰστέον δὲ ὅτι δικανικὸς χαραχτήρ ἔστιν 

ὃ ἰσχνὸς, χαὶ λεπτὸς χαὶ πυχνὸς, καὶ συλλογιστιχὸς, ὡς 

καὶ αὐτός φησιν &v τῷ περὶ ἰδεῶν, οὗ καὶ παράδειγμα 

ὁ κατὰ ᾿Αριστοχράτους, πανηγυρικχὸς δὲ o πορισειρὸς χαὶ 

25 λαμπρὸς πανταχοῦ καὶ ἐπιδειχτικός" ὃς οὕτως εἴρηται 

ἀπὸ τοῦ ἐπιδεικνύναι xoi τὰ καλὰ xol τὰ φαῦλα ἑκα- 
- στου" συμβουλευτικὸς δὲ ὁ μετὰ πεποιϑήσεως καὶ ϑάρ- 

σους τὸ μεῖζον ἐνδειχνύμενος. 

75 Μαρκελλίνου. Δικανιχκὸν λέγει ἐνταῦϑα τὴν Óv- 

80 κανιχὴν ἰδέαν, οὐ τὸ εἶδος" δῆλον δὲ ἀπὸ τοῦ λεγομέ- 
yov' oU γὰρ πρὸς τὸ, εἶδος ἡ ἰδέα" ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ 

, στε- 

11 Ald. δικανικῶς ὧν τῶν. 
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 éregayov δικανικοῦ ὄντος *? εἴδους, οὐχ ἔστιν ἡ ἰδέα 
δικανιχὴ, ἀλλὰ πανηγυρική" αὐτίκα καὶ τῶν συμβοιυ- 
λευόντων τινὰς ὁρῶμεν ἑαυτοὺς ἐγκωμιάζειν ὑπομείναν- 
τας καὶ φορτικὸν τι ποιδῦντας τῷ σεμνύνειν τὰς ἑαυ- 

τῶν γνώμας" ὥσπερ ὃ Περικλῆς πεποίηται τῷ Θουχυ- 5 

δίδῃ λέγων" καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίξεσϑε. Ἔστι 
τοίνυν τὸ μὲν εἶδος συμβουλευτικὰν, ἡ δὲ ἰδέα πανηγυ- 

Quo, ἢ γὰρ χρεία πεποίηκε τὸν ἔπαινον" δεῖ γὰρ ὡς 
ἐπίπαν σεμνότητος τῷ συμβούϊῳ, ἵνα καὶ δυνηϑῇ δυσω- 
πῆσαι" καὶ ᾿Ισοχράτης ἔν ταῖς παραινέσεσιν ὁμοίως ἑαυ- 10 

τὸν ἐπαινῶν φαίνεται λέγων". ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦν-. 
τας ἐπανορϑῶ" ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πανηγυρικῷ εὑ- 
ϑὺς. ἀρχόμενος σεμνότητα ἑαυτῷ καὶ ὄγκον xol φρόνη- 
μα περιτίϑησιν᾽ ἐξ ἐπιτιμήσεως γὰρ ἄρχεταν ἐνδόξων 
προσώπων" τῶν γὰρ ἐξ ἃ ἀρχῆς τοὺς ἀγῶνας χαταστησάν- 15 
των φησὶ ϑαυμάζειν, ὅτε τὴν TOU σώματος ἄσχησιν 

ἄϑλων ἡξίωσαν, μόνος δὲ 0 Δημοσθένης ἐξαρχεῖ πρὸς 
τὸ τοιοῦτον" ἐν γὰρ τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου δικανικοῦ 
ὄντος εἴδους ἐγχωμιάξει ἑαυτὸν χαταλέγων τὴν πολι- 
τείαν, καὶ τριηραρχίας ἑαυτοῦ καὶ εἰσφορὰς καὶ Aet- 20 
τουργίας ἑτέρας" ὥστε διὰ τὸ φορτικὸν καὶ προϑερα- 

στείᾳ χέχρηται , λέγων" τούτων τοίνυν ὁ μέν ἐστιν πρὸς 
ἡδονὴν, τούτῳ δέδοται" ὃ δὲ πᾶσιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
ἐνοχλεῖ, λοιπὸν ἐμοί" ὥστε οὗ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ῥητορι- 
κῆς ἡ ἰδέα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἰδέας μελετῶμεν τὴν δικανι- 25 
κὴν. ἰδέαν δικανικῶς" τὴν πανηγυρικὴν πανηγυρικῶς" εἰ 
δέ τις ἀντιϑὴ ἡμῖν" διὰ τί ἐν τῷ κατὰ Μειδίου λαμ- 
προῦ ὄντος τοῦ προσώπου, δέον jou ἰδέᾳ χρήσασϑαι, 
καταφορικῶς εἶπεν, λεχτέον, ὅτι ὀργιξόμενος διὰ τὰς 

πληγὰς καὶ ϑαῤῥῶν τῇ τοῦ δήμου χειροτονίᾳς χατέδρα- 30 

μεν" ὦστε Óv αἰτίαν οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τοῖς 

12 Scribendum videtur ὄνεν h. 1. et paullo post 1. 49, 
Rhetor. IV. , 13 

LI 
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λόγοις καταφορικώτερον ἐχρήσατο" ἡμαρτῆσϑαε δὲ voui- 
' ζουσι τῷ τεχνικῷ εἰπόντι καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμ- 

βουλευτικόν" ὡς γὰρ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ῥητορικῆς, οὕτω 
καὶ τὰς ἰδέας ὁρίσασθαε, αὐτόν φασιν ἀλλὰ λέγομεν, 

5 ὅτε τὴν συμβουλευτικὴήν φησιν ἰδέαν, συμβουλευτιχῶς 
μελετητέον, τουτέστε μετὰ φρονήματος, πρὸς γὰρ τὴν 
ὕλην δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἰδέας 

τοὺς δὲ μή 7o περὶ ψιλῆς τῆς εἷς τὰ λεγόμενα κεφάλαια. διαιρέ- 

σεως * τῶν ζητημάτων ἐπεσχεμμένους, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο τὰς λεγομέ- 

40 γας στάσεις τῶν προβλημάτων εἰδότας, ἀμήχανον δήπου τῶν προει- 

ρημέγων τι καλῶς γινώσκειν" διδώσχει οὖν πρό ^ γε ἐκείνων τὸν 
περὶ ἰδεῶν λόγον, καὶ πάντη ἀνόητον, ἄλλως τε κῶν ἐπιχειρήσωμέν 

τι λέγειν περὶ αὐτῶν νῦν, πλείων ἂν ἡμῖν ὃ τοῦ παρέργου λόγος 
ἢ τοῦ ἔργου γένοιτ᾽ ἄν. 

45 Συριανοῦ καὶ Z'wnactQov. Οἶδε τοῦ πολιτιχοῦ 
λόγου τὰ μὲν μέρη ? ὡς τὰ πέντε ἐκεῖνα, προοίμιον, 
διήγησιν, ἀντίϑεσιν, λύσιν, * ἐπίλογον" τὰ δὲ κεφάλαια, 
ὡς τὰ στοχαστικά" τὰ ἀντιληπτικὰ, ἅπερ τοῖς μέρεσε 
τοῦ λόγου συμπλέκονται" λεγόμενα δὲ ταῦτα $ καλεῖ διὰ 

20 τὴν πολυωνυμίαν, οὗ μὲν γὰρ συμπεράσματα αὐτὰ κα- 
λοῦσιν, οἱ δὲ ἐπιφορὰς, οἱ δὲ ζητήματα, οἱ δὲ περιεχό-- 
μενα" τὰ μερικώτερα τοίνυν ἀγνοοῦντας δ πρὸς τὴν τῶν — 
ὁλικωτέρων τρέπεσϑαι' ζήτησιν, ἅπερ ἐστὶ 7 τὰ τὸ εἴδη 
χαὶ οἱ τρόποι, παντελῶς ἀνόητον. ὃ 

25 Μαρκελλίνου. Τρίτην ἀποδίδωσιν ᾿αἰτίαν τοῦ 
μὴ περὶ ἰδεῶν διαλαβεῖν τανῦν" μίαν μὲν, ὅτι δεῖ πρῶ-- 

4 διαιρέσεως τῶν ζητ. — — ἔργου γένοιτ᾽ ἂν Ven.om. 3 

Ald. πρός. δ Ald. τὰ μέρει. ex Ven. et Par. recepi μὲν΄ μέρη. 

Ven. τὰ μὲν μέρη καλούμενα, ὧς τὰ πέντε ἐχεῖνα τὰ πολυϑρήλυτα 
(sic.) 4 Ven. xal énià. 5 Yen. αὑτά, — 6 Ald. ἀγνοοῦ»- 
τες. 7 Ven. εἰσί. 8 Ven. add, φησι. 
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τον τὴν διαίρεσιν ἐπιγνῶναι τῶν χεφαλαίων σαφῶς, καὶ 

τὴν στάσιν ἥτις καϑέστηχε καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ 
πράγματα, πρὸς & ἀνάγκη τοὺς λόγους ἐπενεγχεῖν" ἀμήη- ' 
χαγον γὰρ, τὸν μὴ πρότερον ἐγνωχότα ταῦτα, ἐκεῖνα 

μαϑεῖν. Δεύτερον δὲ ὅτε οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ περὶ ὅ 

τούτων εἰπεῖν" ἢ γὰρ μικρὰ περὶ αὐτῶν 5 εἰπόντες ἀτε- 70 

Àj, φησι, τὸν λόγον ἐάσωμεν, ταὐτὸν Μινουκιανῷ πα- 

ϑόντες" εἰς αὐτὸν γὰρ τὸ πάντη ἀνόητον αἰνιττόμενος 
λέγει" ἢ σαφῶς περὶ αὑτῶν εἰπεῖν βουλόμενος περιττόν 
τι καὶ ἀπειρόκαλον ὑποίσομεν πέρα τοῦ δέοντος τὸν λό- 10 
γον ἐχτείναντες᾽ ἀμφότερα δὲ vov δέοντος ἁμαρτάνει 
καὶ τοῦ καλοῦ. Τρίτην δὲ ὅτι τὸ περὶ ἰδεὼν. ἐντελέστε- 
ρόν ἐστι τοῦ περὶ διαιρέσεως" ἄτοπον δὲ τὸ ἐντελέστερον 

πρὸ τοῦ ἀτελεστέρου διδάξαι" “διὸ περὶ τούτων εἰς αὖϑις 
εἰπεῖν ἀναβάλλεται . Ἰστέον δὲ, ὅτε τὰς λεγομένας στα- 15 

σεις φησὶν, οὗ γὰρ συντίϑεται Μινουχιανῷ τὴν στάσιν 

ἀπὸ τούτου εἰρῆσϑαι ἐτυμολογοῦντι, , ἀπὸ τῆς γενιχωτέρας 

ἐν ταῖς πόλεσι στάσεως, καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν τὰς λεγομέ- 

γας στάσεις, ἀντὶ τοῦ ὁμωνύμως λεχϑείσας" ἄλλοι δὲ 
λεγομένας ἀντὶ τοῦ οὐκ οἶδα πῶς τὸ ὄνομα τοῦτο ἐχού-- 20 
σας" ὡς δῆλον καὶ ἀπὸ τῶν ἑξῆς ἀφ᾽ ὧν φησιν" ὅϑεν 

μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, ἀντὶ τοῦ οὗ περιεργάζομαι, πόϑεν 
εἴρηται τὸ ὄνομα. | 

Hgayuarsag γὰρ ἰδίας, καὶ οὗ σμικρᾶς εἰ μὴ καὶ τῆς μεγίστης 25 

καὶ τελεωτάτης ἐστὶν ὃ περί ve τῶν ἰδεῶν τοῦ λόγου καὶ τῆς xQ"- . 

σεως αὐτῶν δκάστης λόγος" vvv * ov» περὶ ἐκείνης τῆς διαιρέσεως 

λεκτέον τῆς εἰς τὰ κεφάλαια. 

ΣΣυριανοῦ. «Σφόδρα ? τὴν περὶ ἰδεῶν ᾿ἀνυμνεῖ 
πραγματείαν, ὡς ἕξεως ἤδη ἐπιστημονικωτέρας τε καὶ τε- 30 

9 Ald. αὐτόν. ᾿ 

4. Νῦν οὖν περὶ ἐκείνης — — — κεφάλαια Ven. om. 2. Ἔ- 
κότως σφόδρα Ven.. 

13.. 
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λεωτέρας Ἶ δεομένην" πρός τε τὴν ἐπίγνωσιν αὐτῶν xai 
μάλιστα πρὸς τὴν εὔκαιρον χρῆσιν ἑχάστης" ἀλλ᾽ ἵνα 
μὴ τὸ τοῦ ὀνόματος ξένον 4 ἀγνοοῦντας καταλίπῃ τοὺς 

ἀχροατὰς, ἀναγκαῖον εἰδέναι, ὡς ἑπτά φησιν. εἶναι τὰς 

p γενιχωτέρας ἰδέας, σαφήνειαν, μέγεϑος, κάλλος, γοργό- 
τητα, ἤϑος, ἀλήϑειαν, δεινότητα, ἑχάστην δὲ τῶν ἐδεῶν 
τούτων ἐν ὀχγὼ τούτοις ϑεωρεῖσϑαι, ἐννοίᾳ, λέξει, μει. 
ϑόδῳ, σχήματι, κώλῳ, συνθήχῃ, ῥυθμῷ καὶ dva- 

παύσεις 
40 Μαρκελλίνου. Τὸ διδάξαι ποίᾳ χρηστέον ἰδέᾳ 

xal ποίοις μετασχηματισμοῖς, οἷον τῇ σφοὸρότητι, τῇ 
τραχύτητι, τῇ λαμπρότητι, καὶ ὅσα τοιαῦτα. Πρῖον 

. εἶδος λογοποιεῖ καϑαρὰν ἔννοιαν, ἀνάπαυσιν, ἀφέλειαν, 
χαϑαρότητα, ἃ τὴ περὶ ἰδεῶν βίβλῳ διεξέρχεται" τὸ οὖν 

45 εἰπεῖν, τίς ἑχαστῃ " αὑτῶν ἡ χρεία καὶ πότε γρηστέον καὶ 
πῶς, οὐ τῆς τυχούσης πραγματείας" πολλάκις γὰρ ἀπὸ 
τοῦ σφοδροῦ μεταφέρομεν πρὸς τὴν χρείαν τοὺς λόγους" 
ὁ γ᾽ οὖν Δημοσθένης τὴν βραδυτῆτα καὶ ἄλλα πολλὰ 

διαβάλλων, ἐπειδὴ εἶδεν τὴν σφοδρότητα μικροῦ δεῖν 
4ὖ τὸν καιρὸν xol τὸ * γρήσιμον ὑπερβαίνουσαν, ἀναγα- 

γῶν ἑαυτὸν ἐπὶ τὰ τῶν προγόνων κατορθώματα, μετα- 
φέρει μὲν ἀπὸ τῆς σφοδρότητος τὸν Àoyov* ἀναλαμβά- 
ye, δὲ τοὺς ἀκούοντας σὺν ἡδονῇ, τῆς παλαιᾶς 7 ὑπο- 
μιμνήσχων εὐδοξίας. 

᾿25΄ ᾿ὩΣωπάτρου. ᾿Ἐπανῆλϑεν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ 
συγγράμματος" ὑπόϑεσις δέ ἐστιν αὑτῶν ὡς πολλάκις 

εἴπομεν περὶ τῶν στάσεων καὶ τῆς ig τὰ κεφάλαια 

διαιρέσεως αὐτῶν. 

5 Ven. τελειοτέρας. 4 Ven. τέλεον ἀγνοοῦντας καταλίπῃ τοὺς 

ἀκροωμένους, ἀν. εἰδέναι" ἑπτὰ μέν φησι τὰς γενικωτάτας ἰδέας --- 

— — ἑκάστην δὲ τῶν ἰδοῶν ἐν ὀκτὼ τούτοις φησι ϑεωρεῖσϑαι --- — 
συνθήκῃ, ἀναπαύσει, ὀνϑμῷς δ Ald. ἑκάστη. 1. 19. Ald. σφοδρο-- 

. τάτην. 6 Ald. ro. 7 Ald. πολιᾶς. Par. παλαιᾶς. 
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“ιαιρήσει τοίνυν ὀρθῶς ὁ τήν τὸ διοφοράν καὶ τὴν δύναμιν τῶν vs 
προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων καὶ ἔτε τὴν λεγομένην στάσιν 

ἐπιγνοὺς Ὁ τοῦ ζητήματος, 

Συριανοῦ χαὶ Σωπάτρου. Τεχνικῶς πάνυ τὰ 
. διὰ πλειόγων εἰρημένα συντόμως ἐπανακεφαλαιοῦται, τὴν 5 
γὰρ διαιρετικὴν τῶν ζητημάτων ἐπιστήμην μόνῳ προσεῖ- 
vaí quoi? τῷ τὴν διαφορὰν ἀχριβῶς ἐπεσκεμμένῳ τῶν 
τε προσώπων πρὸς πρόσωπα καὶ πραγμάτων πρὸς πρᾶ- 

γματα, χαὶ τὴν ἑκάστου δύναμιν, τουτέστι τὴν εὐπο- 
ρίαν ἣν παρέχει τοῖς ξητήμασι xal τὴν στάσιν" ? οἷον 
ἐπὶ μὲν τῶν προσώπων. πόσην ὕλην ἔχει τὰ κύρια καὶ 
τὰ προσηγοριχὰ, καὶ τὰ ἄλλα, καὶ τί διδνηνόχασιν ἀλ- 
ληλων" ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων σχοπεῖν δεῖ τὸ xQuvOne- 
γον, εἰ αὐτοῦ τοῦ φεύγοντος ποίησαντος ἐγχαλουμένου 
ἢ ἑτέρου πράξαντος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑμοίως" μετὰ 
δὲ τοῦτο καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι χρὴ, οὐ γὰρ πάντα τὰ 
ξητήματα μιᾶς ἐστε στάσεωφ. Εἰδότες γὰρ τὰ ἐξεταξό- 7. 
μένα, καὶ μῆ; τῶν τὲ προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων 

καλῶς τῇ διαιρέσει χρησόμεϑα" ἂν γὰρ τὰ πρόσωπα τῶν 

, ἐξεταζομένων ἢ, τὴν βούλησιν χαὶ τὴν Óvr ἄμιν ἅπερ 
ἐστὶ τῶν προσώπων ἐπιζητοῦμεν, ἐὰν δὲ πράγματα, τὰ 

ἑπόμενα τοῖς πράγμασιν" οἷον τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
μετάϑεσιν αἰτίας, ἀντίληψιν, πιϑανὴν ἀπολογίαν" ταῦ- 
τα γὰρ τῶν πραγμάτων ἴδια" καὶ πάλιν ἐν ᾧ “ ζητή- 
ματι ἀπὸ μόνων τῶν πραγμάτων συνίσταται ἡ ζήτησις, 
τὰ ἀπὸ τῶν πραγμάτων μόνα κινήσομεν κεφάλαια" ἐν 
ᾧ δὲ ἀπὸ μόνων τῶν προσώπων, τὰ ἀπὸ τῶν προσώπων 

4 Ven. εἰδὼς omisso sq. τοῦ ζητήματο. ἄζκ[κ φησὶ Ven. om, 
δ Ven. addit: γνοὺς, ἣν λεγομένην καλεῖ διὰ τὸ πολυώνυμον πά- 
λιν, oi μὲν γὰρ στάσιν αὐτὴν καλοῦσιν, oi δὲ γενικὸν πρόβλημα, 

οἱ δὲ περιέχον, ὡς περιεκτικὴν τῶν οἰκείων κεφαλαίων, εἴγε καὶ πε- 

ριεχόμενα , ὡς ἔφαμεν, τὰ κιφάλαιά φαμεν. 4 Ald τῷ. 

10 

13 

20 
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μόνα" ἔτι δέ, φησι, δεῖ καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι" ἀπὸ ydo 
τῆς στάσεως τῶν κεφαλαίων αἱ ἀποδείξεις τῶν πραγμά- 
των γίνονται" τινὲς δὲ τοῦτο ἐπανόρϑωσιν ἡγήσαντο 
τῶν προχειμένων, οἷον τὸ εἰπεῖν καὶ ἕχαστον ὡς προσή- 

5 χεὶ προσφόρως τοῖς ὑποχειμένοις᾽" διὰ γὰρ τούτου ἡνί- 
ΟΝ Ν ΝΜ, , Η 

faro, ὡς οὐ τῷ εἴδει ? ἀχολουϑεῖ ἡ ἰδέα 5 παντη, aÀ- 

λὰ καὶ τῇ περιστάσει τοῦ ζητήματος. 

Μαρκελλίνου. Πάλιν ὑπομιμνήσχει τῶν προτέ- 
ρων ϑεωρημάτων, τῆς ts τῶν προσώπων καὶ πραγμά- 

10 των διαφορᾶς" καὶ τὸ χρήσιμον ἐκ τούτου ἀποφαίνεται, 
ὡς ix τούτων τῆς στάσεως γνωριζομένης, ἥτις ἐστί, 
καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων φανερῶς ix τούτων 

εὑρισχομένης" εἰ γὰρ τὸ πολιτικὸν ζήτημα περὶ πρόσω- 
πα καὶ πράγματα γίνεται ,0 τὴν τούτων ϑεωρίαν ἄχρες- 

48 15 n παρέχων παρ᾽ ἑαυτῷ, ῥᾷον καὶ τὴν στάσιν ἐξ αὖ- 

τῶν εἴσεται καὶ τῇ διαιρέσει τὼν χεφαλαίων ἐπιβαλεῖν 7 

δυνήσεται" ἔνια γὰρ τοῦ πράγματός ἐστι τὰ κεφάλαια" 

ἔνια δὲ τοῦ προσώπου" ὥστε ὃ τὰ πράγματα εἰδὼς καὶ 
τὰ πρόσωπα οἷδε xol τὰ ἐμπίπτοντα ἑχάστῳ ζητήματε 

20 χεφάλαια, καὶ τὴν λεγομένην στάσιν- 

Ὅϑεν μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, εἴτε ἀπὸ τοῦ στασιάξειν τοὺς ἄγω- 
γιζομένους, εἴτε ὅϑεν οὖν ἑτέροις ἐξετάζειν παρίημι. 

Σ υρεανοῦ. Τὴν περὶ τὰς ἐτυμολογίας Σ λεπτολο- 
γίαν οἷδε γραμματικοῖς ? μᾶλλον ἁρμόζουσαν, οὐ μὴν 

25 οὐδὲ τῆς τῶν ῥητόρων ἀπᾷδουσαν πολυμαϑείας" * διὸ 
τὸ μέν τι περὶ αὑτῆς ἔφη" τὸ δὲ παραλείψειν 4 ἑτέροις 
φησίν" οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ στασιάξειν᾽ τοὺς ἀγωνιξομέ- 

5 Ald. εἴδη. 6 Ald. olüs. Par. 5 ἰδέα. 7 Ald. ἐπιλα- 

Beo. 8 Ald. μεγαλομένην. 
- 1 Ven. ἐτοιμολογίας. 2. Ven. inserit uiv. 5 Ven. πο- 

λιμαϑίας. 4 Ald. παραλήψειν ἑκατέροις. correxi ex Ven. et Par, 
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vovg πρὸς ἀλλήλους φασὶν *$ ὠνομάσϑαι τὴν στάσιν" ol 

δὲ ἀπὸ τοῦ ἑκάτερον τῶν ἀντιδίκων ὡς ἐπί τινος ἀσφα- 
λοῦς κρηπῖδος ἑσταναι περὶ τὰ οἰκεῖα δίκαια. 

“Σωπάτρου. Ταῦτα πρὸς τὸν Μινουχιανὸν αἰνίτ- 
τεται" αὐτὸς γὰρ εἶπεν, ὃτι εἴρηται στάσις ἀπὸ τοῦ στα- S 
σιάζειν ἐν αὐτῇ τοὺς ἀνωδιζομίνους, ἢ παρὰ τὸ ἵστασϑαι 

εἰς τὸ βῆμα τοῖς δικαίοις αὐτῶν ἕχαστον, ἢ παρὰ τὸ 
τοὺς δικάζοντας ἐν αὐτοῖς ἀμφιβάλλειν, οὐδὲ ποτε γὰρ 

ἅμα πάντες ὁμογνώμονες γίνονται οἱ δικασταί" ἐπεὶ 

ἢ προειλημμένον ἔσται τὸ ζήτημα, ἢ ἄλλως $ ἀσύστα- 10 

τον" τινὲς δέ φασιν εἰρῆσϑαι παρὰ τὸ σταϑερὰς ἔχειν 
τὰς ἀποδείξεις, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀσῃστάτων" καὶ 

γὰρ ἐχεῖνα ovx ἔχουσι σταϑεράς. 

"Ὄνομα δὲ ἀφεὶς εἶναι τοῦτο Y κοινὸν ἢ καὶ συμβεβηκὸς τῶν ζητη- 

μάτων ἁπάντων, ὅπως 2 τούτων ἐπιγνωσόμεϑα τὴν μέϑοδον ἐνταῦ- 15 

,,-ϑοῖ προτάξας, 3 ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως τῶν κεφα- 

 Λλαίων ἀπὸ τοῦ στοχασμοῦ, ἀναγκαίως ὡς αὐτὸ δηλώσει" ἐφεξὴς δὲ 

καὶ περὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων λελέξεται" $ δ᾽ οὖν μέϑαδός 

ἐστιν ἥδε, 

Συριανοῦ. Τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν προσηγοριχὰ, 
καὶ 4 μόνως ἐστὶν, ὡς λίϑοι καὶ xioveg, τὰ δὲ συμ- 20 

βαίνουσαν ἔχει- τὴν προσηγορίαν τῷ ὑποχειμένῳ noaypa- 
τι" ὡς ἀνϑρωπός τε ἀπὸ τοῦ ἀναϑρεῖν ἃ ὕπωπεν" καὶ 

5 Ald. Ven. Par. φησίν. Ven. ad marginem: ὁ ϑεῖος Πλά- 

τῶν ἐν Φαίδρῳ τὴν δύναμιν εἶναι. τῆς ῥητορικῆς, ἐν οἷς στασιαστι-- 

κῶς ἔχομεν" φησὶ γὰρ καὶ Ζώπυρος ὃ Κλαζομένιος πρὸς τὸν πλά- 

τωνα τὸ τῆς στάσεως ὄνομα ἐξευρεῖν, ὡς ὃ ϑεῖος Πρόκλος ἐν τῳ 

ἡβατωνικῷ φησι πρὸς τῷ τέλει. . 6 Ald. ἄλλος» 

4 rovro, Ven. om. 4 ὅπως τούτων Puy». — — μέϑοδος 
ἔστιν ἥδε Ven. om. $ Par. προϑεὶς, superscripto προτάξας. 

4 Ven. xul h. l. et post λίϑοι om; 
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ἵππος ἀπὸ τοῦ ἴεσθαι τοῖς ποσὶ" ταχύτατον γὰρ τοῦτο 5 
ἐπὶ γῆς" τοιοῦτον οὖν καὶ ἡ στάσις ἐστίν" χοινῶς 6 τὰ 
γὰρ κατὰ πασῶν χατηγορεῖται τῶν στάσεων, καὶ συμ- 

βέβηκεν αὑτῇ τὸ ὄνομα, διὰ τὰς προειρημένας ἐτυμο- 
5 λογίας. ᾿ξπειδὴ δὲ τὸν τῆς στάσεως ὅρον παραλέλοιπεν 
78 τεχνογράφος ἀναγκαῖον ἂν εἴη xol περὶ τούτου βρα- 

χέα διελθεῖν" 7 στάσις τοίνυν ἐστὶ πρότασις ἁπλῆ ῥη- 
τορικὴ πρὸς ἀπόδειξιν χομιζομένη μιᾶς φάσεως τῶν ἐν 
τῷ πολιτικῷ ζητήματι χειμένων, xa ἣν ἡ διαίρεσις 

40 γίνεται τῶν χεραλαίων, τῶν πρὸς πίστιν κομιζομένων" 9 

ἐπειδὴ δὲ τῶν προτάσεων αἱ μέν εἰσιν ? ἁπλαῖ, αἱ δὲ 
διπλαῖ, διὰ τοῦ ἁπλῆ πασῶν αὐτὸ τῶν διπλῶν καὶ τρι- 
πλῶν ἐχώρισεν" διὰ δὲ τοῦ ῥητορικὴ, τῶν τε ἰατρῶν καὶ 
τῶν φιλοσόφων" καὶ ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ τῇ στάσει πολλαὶ 

45 εἰσιν αἱ ἀποδεικνύμεναε προτάσεις, διακρίνων αὐτὰς 
! 

* 

δ τοῦτο Ven. om. 6 Ald. xomüv. 7 Ven. add. ὕπως 

ἂν ἡμῖν 5» τῆς στάσεως ἐπίγνωσις ἐξ ἀμφοῖν ἀκριβεστέρα γένοιτο, 

8 Ven. addit: πρότασις μὲν oU» τὸ γένος ἐστὲ toU ὅρον, τὰ δὰ 

λοιπὰ διαφοραῖ" ἐπειδὴ x. v. . — 9 Ven. ἁπλαῖ, οἷον ἁπλῆ μὲν, 

πᾶν ζῶον ἔμψυχον" διπλῆ δὲ nu» ἔμψυχον οὐσία, καὶ πᾶν ἔμψυχον 

κινεῖται, διὰ τοῦ ἁπλὴ πασῶν ἀὐτὸ τῶν τε διπλῶν καὶ τῶν τριπλῶν 

προτάσεων ἐχώρισεν, (Cod. ἐχώρησεν) προρϑεὶς δὲ τὸ ἑπτορικὴ τῶν 

te ἰατρικῶν καὶ TO» φιλοσόφων" zoÀÀa γὰρ καὶ παρ᾽ ἐκείνοις αἷ 

“ροτάσεις " ἐπειδὴ δὲ ἐν αὑτῇ τῇ στάσει πολλαΐ εἰσιν ἀποδεικνύμε- 

vai ng. δ. αὐτὰς ἐκείνων ἔφη — — φάσεως τῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς 

ζητήμασι κειμένων, 7j γὰρ στάσις, οἷον, ὅτι τόδε ὅρος ἐστὶν, εἰ τύ-- 

χοι, ἢ ἀντίληψις, πρὸς ἀπόδειξιν κομέξεται μιᾶς φάσεως, τουτέστιν 

ἑνὸς αὐτοτελοῦς --- — τῶν »εφαλαίων τῶν πρὺς πίστιν κομιζομέ- 

suy, xaO? ἣν ταύτην τὴν μίαν φράσιν τὴν συνεκτικὴν τοῦ ζητήματος 

ἢ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων τῶν δρικῶν εἰ τύχοι, ἢ ἀντιληπτι- 

xüv* ἐπειδὴ δὲ πολλὰ κεφάλαιά ἐστιν ἐν τῷ ζητήματι --- --- ἀπο-- 

δεικνύνται, διὰ τοῦτο πρόσκειται, τῶν πρὸς πίστιν κομ. --- — — 

φόνον εἰς τὸ γέρας" λαβὼν ἀπῴετεινεν, καὶ μὴ πολιτευομένων Ez. τ. 9r. 

⸗ 

N 
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ἔφη" πρὸς ἀπόδειξιν χομιζομένη μιᾶς φάσεως, τουτέστιν 
ἑνὸς αὐτοτελοῦς λόγου τῶν ἔν τῷ πολιτικῷ ζητήματε κει- 

μένων, xaO" ἣν ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων, xal 
ἑξῆς" κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίαν φάσιν τὴν συνεχτικω- 
τάτην τοῦ ζητήματος ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν χεραλαίων, 5 

τῶν δρικῶν φέρε ἢ ἀντιληπτιχῶν, ἢ ὧν ἂν ἄλλων τύχῃ" 
πάλιν ἐπειδιὶ πολλὰ κεφαλαιά ἐστιν ἐν τῷ ζητήματε, 
τὰ μὲν ὡς μέρη τοῦ πολιτικυῦ λόγου, τὰ δὲ τὸ προκεί- 
μένον ἀποδεικνύντα, πρόκειται τῶν πρὺς πίστιν κομιζο- 

μένων" οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος" πλούσιος ἀριστεύ- 40 

σας ἤτησεν εἷς τὸ γέρας ἐχϑροῦ πένητος φόνον" ἔλαβεν, 
ἀπέχτειμε, χαὶ μὴ πολιτευομένων τῶν πενήτων ἔτι χρί- 

νεται δημοσίων ἀδιχημάτων" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ἀπο- 
κρίνασϑαι, ὅτι ἀντίληψίς ἐστι τὸ προκείμενον ζήτημα, 
πρότασίς ἐστιν ἁπλῆ ῥητορική" μία δὲ φάσις ἐν αὐτῷ 15 
ἐχείνης συνεκτικὴ αὕτη" 55 ἀλλ᾽ οὐχ ἀδικῶ τὴν πόλιν 

τὸν κατὰ δωρεάς uou δεδωρημένον ἀνῃρηχὼς, καὶ κατὰ 
ταύτην ἀντιληπτικὴν οὖσαν ἡ πᾶσα διαίρεσις γίνεται 
τῶν ἀντιληπτικῶν κεφαλαίων ἐν τῷ ζητήματι, & 1: πρὸς 

πίστιν κομίζεται, tO. μὴ τὸν 3 πλούσιον ἀδικεῖν" ὡσ- 20 “ 

αὕτως ᾿καὶ 13 ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι 
τὸ μὲν εἰπεῖν ὅτε στοχασμός ἐστιν ἡ στάσις πρότασίς 

ἔστιν ** ἁπλὴ᾽ φασις δὲ ἐν τούτῳ. 1" συνεχτικὴ ἐχείνης 16 
αὕτη" ἀλλὰ ϑάψαι βουλόμενος παριστάμην" ἢ ὡς ἐπὶ 
Μειδίου, οἷον 17 ἀσεβεῖ xoi ὑβρίζει Μειδίας" χορηγὸν 26 
ὄντα μετασπῶν !9 ἐν ἱερομηνίᾳ" ἡ φάσις μὲν αὕτη" 
ἡ δὲ πρότασις», ὅτι ὅρος éGriv ἡ στάσις. 9 

40 αὕτη Ven. om. 11 Ven. ἄπερ. 43 τὸν ex Par. et 

Ven. recepi. 15 Ven. ἣ ὡς. 44 ἐστὶν Ven. om. 15 Ven. 

αὐτῷ. 16 Ven, éxsivg. omisso sq. avrg. 47 oiov Ven. om. 
18 Ven. us τύπτων. Ald. et Par. μετασπῶ». 19 Ven. addit: 
ἀπὸ τοῦ στοχασμοῦ ἀναγκαίως, ὡς τὸ πρᾶγμα αὐτὸ δηλώσει, ἀναγ- 
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Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Κοινὸν τὸ ui 
ἔδιον, φέρεται γὰρ. καὶ χαϑ᾽ ἑτέρων πλείστων ἡ στάσις 
τὸ ὕνομα, ἐπί τὸ τῶν στασιαζόντων ?? xol πυχτευόν- 
των 31 ἴδιον, τὸ ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ ὑπὸ συμβεβηκότος, 
ὡς , Meyanévons, Νεῖλος" εἴτ᾽ οὖν φησι κοινὸν τὸ τῆς 

5 στάσεως ὄνομα , καὶ ἀναίτιον, εἴτε ἰδιάζον, xoà ἐξ ai- 
τίας τινὸς ὠνόμασται, παρήσω τοῦτο ὡς μηδὲν βλάπτον 
ἢ ὠφελοῦν τὴν τῆς στάσεως δύναμιν" εἴπωμεν δὲ καὶ 
ὅρον τῆς στάσεως" στάσις ἐστὶ φάσις τουτὶ πεπρᾶχϑαι 
ἢ χληϑῆναι, ἢ ποιότητος 33 ἐξέτασις" 33 πρόσκειται φά- 

40 σις, ἐπειδὴ φάσις ἐστὶν ἀπόφασις καὶ καταφασις, ὃ 

σημαίνει τὸ αἴτιον χαὶ τὸ συνέχον . 7 yap φάσις ἐσεὶ, 
τὸ φῆναι τὸν κατήγορον ἐπ᾿ αὐτό" ἡ δὲ ἀπόφασις τὸ 
ἀπολύσασϑαι τὴν φάσιν τὴν ἐξ αὐτοῦ" οἷον ἐφόνευσας, 
ovx ἐφόνευσα" ἐποίησας" ναί" ἀλλ᾽ οὐ παράνομον" τὸ 

15 δὲ τουτὶ πεπρᾶχϑαι, διὰ τὸν στοχασμόν" ἐνταῦϑα μετὰ 
τὸ αἴτιον χαὶ τὸ συνέχον, χαὶ περὶ τοῦ χρινομένου ὁ ὅ- 
poc διαλαμβάνει" ἐν γὰρ τῷ, τίς 0 πράξας, ἡ στοχαστι- 
xg ζήτησις" ἐν δὲ τῷ τί κληϑῆναε ἡ ὁριστική" ἐν δὲ τῇ 
ποιότητι αἱ λοιπαὶ στάσεις" τὴν μὲν οὖν αἰτίαν οὐ λέ- 

20 γει, δι᾿’ ἣν ἀπὸ στοχασμοῦ ἤρξατο" Μινουκιανὸς μέντοε 
λέγει τοιαύτην, ὅτι προτέτακται τῶν ἄλλων στάσεων ὁ 
στοχασμός᾽ ἐπειδὴ ἄρνησιν ἔχει τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλὴ» 

ματος" κατὰ φύσιν δὲ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι xoi ἀρνεῖ- 
σϑαι ἐν τῷ ἐγκλήματι" τοῦτο δὲ οὐκ ἰσχυρόν" κατὰ γὰρ 

25 τοῦτο καὶ ἀντίληψις χαὶ ὅρος ὀφείλει 34 προτάττεσϑαι 

τῶν λοιπῶν, ἔχει γὰρ καὶ ἀντίληψις ἄρνησιν" οἷον, ἐγέ- 

λασας, οὐχοῦν ὕβρισας" ἀλλὰ καὶ ὃ ὅρος" ὁ γὰρ τῷ πέ- 

καιότατόν φησι προτετάχϑαι τῶν ἄλλων στάσεων τὸν στοχασμὸν, δι᾽ 

ἃς ὀλίγον ὕστερον αἰτίας ἐρεῖ. 40 Ald. στασιευόντων. 2321 Ald. 

πικτευόγτωγ. 42. Ald. Par. ποιότης, sch ποιότητος. 245 Ald: 

ἔξαίτασις. 24 καὶ ὅρος ὀφείλει — — καὶ ἀντίληψις Àld. om. 
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γητι πλούσιος -ἐπανατεινόμενος τὰς χεῖρας xol κρινόμε- 
γος ὕβρεως ἀρνήσεται, ovy ὡς ὑβρίζων τοῦτο ἐποίησεν" 

ἹΜητροφάνης δὲ διὰ τὸ τὰ στοχαστιχὰ χεφάλαια ἐν πά- 

σαις ταῖς στάσεσιν ἐμπίπτειν" καὶ γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν 
πάσαις ἔστιν εὑρεῖν ταῖς στάσεσιν, βούλησιν δὲ καὶ δύ- 5 
γαμὲν ἐν πλείσταις" ἀλλὰ τούτῳ τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ xrei 79 

ἀντίληψις xoi μετάληψις ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτουσιν, ὥ- 
φειλε ϑατέρα τῶν στάσεων τούτων προτάσσεσϑαι τοῦ 
στοχασμοῦ" ἡ μέντοι ἀληϑεστέρα αἰτία αὕτη" ἐπειδὴ 
ἀρίστη διδασκαλία ἐστὶν αὕτη, ἀπὸ τῶν παρ᾽ ἡμῖν πρῶ- 10 
τον ποιεῖσϑαι τὴν ἀρχήν" ἐν πολλοῖς δὲ πράγμασι τοῖς 
ἡμετέροις ζητοῦμεν πρῶτον, εἰ ἔστιν, τί ἔστιν" εἶτα ποῖόν 

τί ἐστι, διὰ τοῦτο “ὁ στοχασμὸς προηγεῖται, ὡς περὶ “ 
᾿ τοῦ εἰ ἔστιν ἔχων τὴν ζήτησιν" ἔπειτα Ó ὅρος, ὡς περὶ 
τοῦ τί ἐστιν" εἶτα αἱ λοιπαὶ στάσεις ὡς τῆς ποιότη- 5 
τος" καὶ ὅτι ἐν στοχασμῷ περὶ οὐσίαν ἐστὶν ἡ ξζήτη- 
σις" πανταχοῦ δὲ ἡ οὐσία, πρωτεύει ὀνόματος καὶ 
ποιότητος. 

Cap. Il. 

Διαίρεσις τῶν στάσεων. 

Παντὸς οὗτινος οὖν προτεθέντος ζητήματος εἰ συνεστήκοι, ἐπισκο- 20 

πεῖν δεῖ τὸ κρινόμενον, εἰ ἀφανές 2 ἐστιν ἢ φανερόν" κἂν μὲν 
ἀφανὲς ἢ, στοχασμὸς ἔσται. 

Συριανοῦ. Πᾶν ζήτημα ix τριῶν τούτων συνε- 
στάναι φησὶν o Μινουχιανὸς, αἰτίου, συνέχοντος, χρινο- 
μένου, " οἷον πλούσιος ἐχϑρῷ πένητι συνεχῶς ἐπανα- 38 
τείνεται τὰς χεῖρας, καὶ χρίνεται vm αὐτοῦ ὕβρεως, ἐν- ^ 
ταῦϑα αἴτιον μέν ἐστι τὸ παρὰ τοῦ κατηγόρου ἐγκαλού- 

- 

Ἢ Ven.Óy. 2 εἰ ἀφανές ἐστιν — — στοχασμὸς Sara, Ven, om, 
$ Ven. addit: αἴτιον μὲν γάρ φησι τὴν τοῦ ἐπαγομένου αἰτίασιν. 

[ 
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pevoy *' olov 4 ἀδικεῖς ὑβρίζων xol τὰς χεῖρας ὥσπερ oi- 
χέτῃ προράγων" συνέχον δὲ ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπολογία" 
οἷον οὐχ ὕβρισα , QU γὰρ πληγὰς ἐπήνεγκα" κρινόμενον, 5 
τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστηρίων χρίσει καταλαμβανόμενον" 

5 πότερον ὑβριστὴς ὁ δεῖνα ἢ οὔ" ὁ δὲ “Αχύλας ἐναλλώξας 
αἴτιον μέν quao ἐν ἑχάστῳ προβλήματε, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους" οἷον τὰ παρεστάναι τῷ »εοσφαγεῖ σώματι" 
τὸ δακρύειν νύχτωρ τὴν γυναῖχα" χρινόμενον δὲ τὴν τοῦ 
ἀπολογουμέναυ φάσιν" συνέχον δὲ τὸ 5 ἐν τὴ τῶν διχα- 

10 στῶν κρίσει χαταλαμβανόμενον" σαραγγέλλει TOMUV ὃ. 
τεχνογράφος᾽ τὴν πᾶσαν ἀπολογίαν τὰ καὶ κατηγορίαν 
περὶ τὴν «ἐξέτασιν τοῦ χρινομένον ποιεῖσθαι, xoi "μὴ 
ταύτης περιφρονήσαντας ἐπὶ τοὺς κοινοὺς κατατρέχειν 
τόπους, ? ὅπερ πάσχουσιν οἱ τῆς τεχνικῆς ἐργασίας τῶν 

15 λόγων ἄπειροι, ὃ τοῦ μὲν ἀποδεῖξαι διὰ τῶν ἐντέχνων καὶ ἀ- 
τέχνων πίστεων οὐδὲ μίαν πρόνοιαν ποιούμενοι" τὸ δὲ 
ζητούμενον ὡς ὁμολογαηύμενον λαμβάναντες ατατρέχουσι 
τῶν ἀδίχως ? εἰργασμένων φόνους τυχὸν ἢ ὕβριν, ἢ τε 

4 Ven. οἷον h. 1, et paullo post'ante οὐχ ὕβρισα om. 5 
Ven, κρινόμενον δὲ τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστῶν χρίσει "αταλιμπανόμε- 
γον" παραγγέλλει τοίνυν ἡμῖν ὃ τεχγνογράφος x. τ. À. omissis πότε-- 
ρον ὕβριστης — — καταλαμβανόμενο. 6 Ald, τῷ: 7 τόπους 
Ald. et Par. om,, recepi ex Ven. 8 Ven. xai τοῦ μὲν ἀπο- 
δεῖξαι διὰ τῶν ἐντέχνων xal ἀτέχνων πίστεων καὶ ἐπιχειρημάτων τὸ 

προκείμενον ἔῤκλημα πρόνοιαν οὐδεμίαν ποιοῦνται, τὸ δὲ ζητ. ὡς 
Ou. λαβύντες κατατρέχουσι τῶν ἀδίχως εἰργασμένων τὸν φόνον χρὴ 
δὲ τοὺς μετὰ τέχνης ἐργάζεσθαι τοὺς λόγους ἐπιχειροῦντας ταῖς 
ἀποδείξεσι συμπλέκειν τὰς ἐπιφορὰς, οὕτως γὰρ οὖκ ἔξω τοῦ προκει- 

μένου φανοῦνται βαδίζονιες. πολλάκις γάρ τινὲς ἔξω τοῦ προκειμέ- 
yov λέγειν ἔνια φιλοτιμηϑέντες αὐτοὶ καϑ᾽ ἑαυτῶν φασιν ἀμώμενοι 
τὴν κόνιν ἐφάνησαν" ὃ γοῦν Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Kr. οὖκ ἀρκ. δεῖ- 

Eat τ. γρ. παρ᾽ αὑτοῦ Δημοσθένει ψήφισμα παράνομον. ἀλλὰ προς- 

ϑεὶς, ὡς οὐδὲ ἄξιος τοῦ στεφάνου Δημοσθένη. 9. Ald. et Par. ἐν- 

ἑιδίκων εἰργασμένους (Ald. εἰργασαμένους.) correxi ex Veneto. - 

— .......« - SUN" 
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τῶν τοιούτων" χρὴ δὲ τοὺς μετὰ τέχνης ἐργάξεσϑαι τοὺς —— 
λόγους ἐπιχειροῦντας ταῖς ἀποδείξεσι συμπλέκειν τὰς 
ἐπιφορὰς, ἀλλὰ μὴ ἔξω τοῦ προκειμένου βαδίζειν. *? 
εἴπερ μὴ μέλλοιμεν τὸ τοῦ Αἰσχίνου παϑεῖν" xaO" ἑαυ- 
τῶν φασιν ἀμώμενοι ** xóoww' xol γὰρ Αἰσχίνης ἐν δ 
τῷ κατὰ Κτησιφῶντος οὐκ ἀρχεσϑεὶς παράνομον δεῖξαι 
τὸ γραφέν χατὰ τοῦ Δημοσθένους ψήφισμα, ἀλλὰ 
προσϑεὶς, ὡς οὐδὲ ἄξιος στεφάνου ὃ Δημοσϑένης πρό- 
φασιν τῷ ἀντιδίχῳ τῆς τῶν οἰχείων πολιτευμάτων διεξό- 

δον χεχορήγηκεν ἀφϑονον" εἰ δὲ περὶ μόνον ἔστη τὸ 
χρινόμενον, ϑᾶττον ἂν slàe δημοσϑένην Tiudpyov* μά- 
λιστα μὲν οὖν δεῖ πὲρὶ τὸ χρινόμενον ἵστασϑαὰι τὴν 
πᾶσαν διχαιολογίαν" εἰ δ᾽ ἄρα *? τι κατεπείγει Soy 
τινα παρεισάγειν, 1? μιᾷ τῶν τριῶν μεϑόδων γρησόμε- 
Du * τῶν τεχνιχῶν, αἷς 0 τὸ Θουκυδίδης χέχρηται καὶ 
Δημοσϑένης παρ᾽ αὐτοῦ μαϑών" 15 ἢ γὰρ ἐπὶ τὰ nga- 
γματα ἀνοίσομεν τὴν αἰτίαν" ἢ ἐπὶ τὰ πρόσωπα ἔξωϑεν. 
ἢ τὸ βιαιόζερον εἰς αὐτὸν τὸν ἀντίδικον" ἐπὶ μὲν τὰ 
πράγματα, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας φησὶ 15 
Δημοσθένης, ἔστι δὲ ἀναγχαῖον, ὦ ἄνδρες AO nvaiot, 

καὶ προσῆκον ἴσως ὡς xaT ἐκχείνους τοὺς γρόνους εἶχε 
τὰ πράγματα ὑμᾶς ἀναμνῆσαι, ἵνα πρὸς τὸν ὑπάρχοντα 
καιρὸν ἕχαστα ϑεωρῆτε, 37 ἐπὶ δὲ τὰ ἔξωϑεν πρόσωπα 

ὡς ἐν τῷ κατὰ ᾿Δριστοχράτους" ἀναγκαῖον δὲ ὑπολαμβά- 

15 

vo xal δίκαιον ἅμα περὶ τούτων πρῶτον εἰπεῖν, ἵνα μη- 25 
δεὶς ὑμῶν τοῖς ἔξωϑεν λόγοις ἡγμένος ἀλλοτριώτερον τῶν 
ὑπὲρ τῆς γραφῆς δικαίων ἀκούῃ 19 μου" 19 ἐπὶ δὲ τὸν 

10 Ald. δικάζειν. Par. βαδίζει. — 11 Ald. ἁλώμενο. 12 

Ven. εἰ δ᾽ ἀνάγκη τις ἡμῖν γένοιτο. — 15 Ven, εἰσάγειν. 14 Ven, 

χρησόμεϑα ponit post τεχνικῶν. 45 μαϑὼν Ald, Par. om. re- 

cepi ex Ven. 16 Ven. 4ημοσϑ. φησίν. 17 Ald. ϑεωρεῖτε, 

18 Ald. ἀκούει. 19 Ald. μόνου. Par. μόνον. Ven. pov, ut est 

apud Demost. p. 228. 12. 
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ἀντίδικον αὐτόν" 15 ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" 35 
80 ἀξιῶ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ δέομαι τούτου ?* με- 

μνῆσϑαι παρ᾽ ὅλον τὸν ἀγῶνα" ὅτι μὴ κατηγορήσαντος 
Aioxivou μηδὲν ἔξω τῆς γραφῆς οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ λόγον ov- 

5 δένα ἐποιούμην ἕτερον" ἁπασαις δὲ αἰτίαις χαὶ βλα- 
. σφημίαις ἅμα τοὔτου ?) χεχρημένου, ἀνάγκη 24 χαμοὶ 

πρὸς ἕκαστα τὼν κατηγορημένων μιχρὰ ἀποχρίνασϑαι 

xai ἑξῆς" xal παλιν" εἰ μὲν οὖν περὶ ὧν ἐδίωκε μόνον 

κατηγόρησεν Aioxivnę, καγὼ περὶ αὑτοῦ τοῦ προβλημα- 

10 rog ?5 εὐθὺς ἂν ἀπελογούμην" ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἐλάττω λό- 

γον τἄλλα διεξιὼν ἀνήλωχε καὶ τὰ πλεῖστω κατεψεύσατό 
μου, ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω xci δίκαιον ἅμα βραχέα 

περὶ τούτων διεξελϑεῖν᾽ ἐπισημήνασθαι δὲ ἄξιον, ὡς 
οὔκ ἀρχεῖ μόνον μιᾷ τῶν τριῶν χρήσασθαι μεϑόδῳ, 

45 βουλομένους τι παρὰ τὸ χρινόμενον εἰπεῖν, ἀλλὰ xoi ἐν- 
δείχνυσϑαι, ὅτι ?9 διὰ βραχέων λέξει τὰ περὶ 37 τὸ κρι- 
γόμενον, καὶ εὐθὺς ἐπὶ τὸ χρινόμενον nb πανταχοῦ 
γοῦν xai “ημοσϑένης τό γε ?9 πρῶτον προστίϑησι τὸ 
μικρὰ ἢ διὰ βραχέων περὶ τῶν ἐξαγωνίων 35 ἐρεῖν" ἀλλὰ 

40 χαὶ Θουχυδίδης πρὸ Δημοσϑένους " χρινομένου γὰρ, πότε- 
ρον συμφέρει βοηϑῆσαι τοῖς 5 Κερχυραίοις ἢ μὴ, 0 Ko- 
ρίνϑιος ?* οὕτως ἤρξατο τοῦ λόγου, ἐπὶ τὸν ἀντίδικον 
μετενεγκὼν τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ χρινόμενον εἰπεῖν ̂  
ἀναγκαῖον Κερχυραίων τῶνδε OU μόνον περὶ τοῦ δέξα- 

45 ὅὕϑαι σφὰς τὸν λόγον ποιησαμένων, αλλ᾽ ὡς καὶ ἡμεῖς 
— — e 

20 Ven. ἐπὶ δὲ αὐτὸν τὸν ἄντ. 21 Ven. add. πολλαχοῦ. 

22 Ven. rovro. — 25 Ald.etPar. rore. Ven. rovrov. ὁ 24 Par. 
et Ven. &váyxaiov ἦν uoi, — 25 Ven. προβουλεύματος. — 26 Ven. 

ὅτι τ 2427 Ven. nagd. — 28 Ven.ze. — 29 Ald. ἐξ ἀγονίων. 

Ven. post ἐρεῖν addit: ἐπαγγέλλεται, xal πρὸ 4ημοσϑένους ὃ Oovx. 
τοῖς τοιούτοις δείκνυται κεχρημένος, κχρινομένον γὰρ, πότ. 80 
τοῖς Ven. om. 51 Ven. ὅρα ὃ Κορ. ὅπως ἤρξατο τ. À. omis- 

sis sqq. ἐπὶ τὸν ἄντ, — — — εἰπεῖν. 
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φ “- . 3 3 ., ? « 
«s αδιχοῦμεν καὶ αὐτοὶ ovx εἰχότως πόλεμοῦνται, μνη- 
σϑέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὲ ἀμφοτέρων οὕτως xal 
ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι" καὶ γὰρ, ἐπὶ τὸν ἀντίδικον 
μετήνεγχξ τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ χρινόμενομ εἰπεῖν" 

4 1 - , ᾿ , 3 , “ς ὦ καὶ διὰ τοῦ μνησϑέντας ἐνεδείξατο δὲ ἐλαχίστων ἐρεῖν 5 
καὶ πρὸς τὸν ἄλλον λόγον οὕτως ἰέναι λέγων, τὸ χρι- 
γόμενον ἐξετάσβμιν 52 ὀρϑῶς ἐπηγγείλατο. ?? 

Σωπάτρου. Περιττὸν εἰ συνεστήκοι.. εἰ γὰρ 
ζήτημα πάντως καὶ συνεστώς * xoi ὅτι τοῦτο ἀληϑὲς» 
μάρτυς αὐτός" ἀνωτέρω γὰρ περὶ TOW ἀσυστάτων φη-10 

σίν" ταῦτα γὰρ OUX ἂν εἴη ζητήματα, ὡς τῶν ξητη- 

μάτων τὸ συνεστὼς ἐχόντων᾽ ἀσαφῶς δὲ δοκεῖ τὸ ἑξῆς 

εἰρῆσϑαι" οἷον τὸ ἐπισχοπεῖν δεῖ τὸ χρινόμενον᾽ λέγεται 
γὰρ κρινόμενον καὶ τὸ φεῦγον πρόσωπον" ὥσπερ λέγο- 
μὲν χρίνεταί τις φόνου ἢ ὕβρεως" λέγεται κρινόμενον 15 
καὶ ἡ γνῶσις τῶν δικαστῶν᾽ xol γάρ φαμεν, τί ἔχριναν 
οἱ δικασταί" λέγεται κρινόμενον xol τὸ πρᾶγμα, περὶ 
οὗ ἡ δίωξις" ὃ εἶ xai "rig ὑπολάβοι μόνον εἰρῆσϑαι χρι- 
νόμενον ἐνταῦϑα, οὐ χαλῶς, οὐ γὰρ ἀεὶ πρᾶγμα τὸ 
κρινόμενον, ἀλλὰ καὶ πρόσωπον" ὡσπερ καὶ ὁ ἄσωτος 20 
καὶ γνώμη" ὡς ἡ μητρυιὰ ἡ ἐν δόξῃ μανίας τὸν πρόγο- 
γον ἀποχτείνασα᾽" ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ πράγματος σαφοῦς 
ὄντος, φόνος γὰρ, ἡ γνώμη ζητεῖται dv?* τῇ ἀληϑείᾳ, 
μαινομένη ἢ ἐν προσποιήσει μανίας τὸν πρόγονον ἀπέ- 
χτεινεν" ἀλλά φαμεν, ὡς τὸ χρινόμενον εἰπὼν πάντα 55 
ταῦτα περιέλαβεν" εἰ γὰρ κρίνοιτο, πάντως ὅτε xol διῶ- 

xov ἔχει καὶ φεῦγον" χαὶ κρινόμενον, ἃ δή τινες αἴτιον 

ἐχάλεσαν xol συνέχον xai κρινόμενον" 0:5 οὐχ ἀσα- 

52 Ald. ἐξετάσσειν. 55 Ven, addit: 7 δὲ μέθοδος τῆς δι-- 

αἱρέσεως τῶν στάσεων τοιαύτη τίς ἐστιν, ἢ εἰς iU αὐτὰς τέμνουσα, 

Subjungitur schema στάσεων genealogicum: tum transit Cod. , 

ad Cap. περὶ στοχασμοῦ, δ4 Ald. ἐν. 
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φῶς εἴρηκεν, εἴχε τούτων ἁπάντων ἐστὶ περιληπτιχὸν 
τὸ κρινόμενον" ἐπεὶ γὰρ εἴρηχε ζήτημα τῶν τριῶν 
συνεχτιχὸν, μάτην αὐτῷ τὴν ἀσάφειαν ἐνεχάλεσαν. 

' — Εἰ ἀφανές ἐστιν ἢ φανερόν. ἄφυχτος ἡ dicei- 
p θεσιρ" οὐδὲν γὰρ μεταξὺ φανεροῦ καὶ ἀφανοῦς, ἐπὶ παν- 
τὸς γὰρ πραγματός ἐστί T& ἀφανές " οἷον ἡ τῶν δικα- 
στῶν χρίσις, καὶ ἐπὶ παντὸς ξητήματος ἔστε τι φανδ- 

' ρόν᾽ οἷον ἐν τῇ ἀντιλήψει μὲν τὸ, εἰ im ἐξουσίας τῳ 
φεύγοντι τὸ ποιεῖν" xol ἐν ὅρῳ τὸ, τί ἐστι τὸ πε- 

- 4ὁ,πραγμένον" τὸ εἰ ὅλως ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα ἢ ὑπάρξει" 
βούλονται γάρ τινες καὶ ἐνεστῶτος χρόνου τιϑέναι Oro- 
χασμὸν, περὶ οὗ εἰρήσεται. 

Μαρκελλίνου. Προβληϑέντος σοί, φησι, ξητήμα- 
τος πολιτιχοῦ, σκόπησον τὸ χρινόμενον. , τουτέστι τὸ 

46 ἔγκλημα" πότερον ἀφανές ἐστιν ἢ φανερόν" ἀφανὲς δὲ 
λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ κρίσιν" κατὰ χρίσιν γὰρ 

πάντα ὁμοίως ἀφανῆ" ἄδηλον γὰρ ἐπὶ παντὸς πραγμα- 

τος τὸ μέλλον χριϑῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν" ἀμέλει τὸ 
81 προειλημμένον διὰ τοῦτο δοχεῖ ἀσύστατον εἶναι, ἐπειδὴ 
20 προέγνωσται τῶν δικαστῶν ἡ χρίσις, ὅτε οὐ χαταψη- 

φιοῦνται τοιαύτης γυναικός" οὐχοῦν προβληϑέντος ἡμῖν 
ξητήματος ζητοῦμεν, εἰ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀφανές ἄρτιν 
ἢ φανερὸν ἐγχαλούμενον" χαλῶς δὲ προσέϑηκε tO εἰ 
συνεστῆήκοι" τὸ γὰρ ἀσύστατον ἐχβληϑήσεται" τινὲς δέ 

26 φασιν, ὅτι περιττὸν τὸ εἰ συνεστήκοι" εἰ γὰρ ζήτημα, 
δῆλον ὅτι xoi συνέστηκεν" οὐ γὰρ προσαγορεύομεν ζή;- 
tuj τὸ ἀσύστατον" ἕτερον yag ἐστι ζήτημα, καὶ ἕτερον 
πρόβλημα" ζήτημα μὲν τὸ συνιστάμενον, πρόβλημα δὲ 
τὸ ἀσύυστατον" xol τὸ μὲν ζήτημα καλέσαιμεν ἂν καὶ 

50 πρόβλημα, τὸ δὲ πρόβλημα οὐ πάντως καὶ ζήτημα᾽ ἀφα- 
γὲς δὲ λέγει οὐ τὸ μέλλον χριϑῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν, 
ἄδηλον γὰρ οὗ μόνον ἐπὶ τῶν στοχαστικῶν ζητημάτων, 
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν παραπλησίων, ὃ μέλλουσι χρί- 

veu 
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γειῖν οἱ δικασταί" ἦ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαστηρίων ἐγίνετο 
χρεία, εἰ φανερὸν ἦν τὸ μέλλον χριϑῆνον ἢ ἀλλὰ προει- 

 Anupévov ἐγίνετο" ἀφανὲς οὖν λέγει χατὰ τὴν οὐσίαν" 

καὶ φανερὸν ὁμοίως κατὰ τὴν οὐσίαν" ἔστι δὲ σφόδρα 

ϑαυμάσαι τὸν “Ἑρπογένην J καὶ γὰρ τὴν ἀντίφασιν οἷδε 5 

πάντως τι χατορϑοῦσαν᾽ οἷον τὸ νὰὺ y οὗ, O ἐστι στο- 
χασμοῦ" ἢ τόδε ἔστιν ἢ τόδε, ὃ ἐστιν Ogov' ἢ μέλαν, 
ἢ λευχον, ὅ ἐστι τῆς ποιότητος, τρεῖς γὰρ αἱ ἀνωτάτω 

. ζητήσεις" εἰ ἔστι, τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστιν" olov οὐσία; 

ἐδιότης, ποιότης" οὐσία μὲν ἐν στοχασμῷ, ἰδιότης δὲ ἐν 10 

ὅρῳ" ποιότης δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι πάσαις" μήτηρ 
γὰρ ἡ ποιότης τῶν στάσεων πασῶν, ἐν αἷς ὁποῖόν τί 
ἔστι τὸ χρενόμενον 35 ξητοῦμεν" καλῶς δὲ τῇ τάξει κέ- 
χρηταιε" πρῶτον μὲν γάρ ἐστι τὸ εἰ ἐφόνευσε" δεύτερον 
δὲ κατὰ ζήτησιν , & νόμιμος ὃ φόνος ἢ δίχαιος, ἢ σύμ- 15 , 

φορος" ὥσπερ ἐπὶ τῶν τιχτομένων πρῶτον ζητοῦμεν , € 

ἐτέχϑη" εἶτα τί ἐστε, πότερον ἄῤῥεν ἢ ϑῆλυ. εἶτα ὃ- 
ποῖόν τί ἔστι, πότερον μέλας ἢ λευκός" χαλὸς ἢ καχός. 

Εἰ 35 ἀφανές ἐστιν ἢ φανερόν" καὶ πῶς δυνα- 
τὸν ἀφανὲς ἢ φανερὸν πρᾶγμα κρίνεσϑαι, τὸ μὲν γὰρ 10 ᾿ 

οὐχ ὑφίσταται" τὸ δὲ περιττὸν ὑπάρχει" λέγομεν οὖν, ὅτε 
ἀφανὲς τῇ οὐσίς, οὗ τῷ δικαστηρίῳ" τὸ δὲ φανερὸν πά- 

T 

λιν, ἐν ᾧ οὗ τὴν οὐσίαν ζητοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ποιότητα. 

"Ἔστι y&Q στοχασμὸς ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος οὐσιώδης ἀπό τινος 
φανεροῦ σημιίου, ἢ απὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας : οἷον πεφώ- 35 ' 
ραταί τις ϑάπτων »εοσφαγὲς σῶμα ἐπ᾽ ἐρημίας, καὶ φόνου φεύγει" 
ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑάπτειν φανεροῦ ὄντος ἀφανές τι πρᾶγμα ζητοῦμεν 

- οὐσιωδῶς, τὸ τίς ὃ φονεύσας. 

Συρειανοῦ * xal ΣΣωπάτρου. άνωθϑεν ἀναλα- 

55 Ald. et Par. κρῖνον, in Par. manu recent. superscriptum- 
κρινόμενον. 36 Ald. ᾿εἷς. 

1 In Ven. nihil horum omnium reperitur. 
Rhetor. IY. 14 
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βόντες τὸν ὁρισμὸν ἕχαστα αὐτοῦ τὰ μέρη διασαφήσο- 
μεν" πρόχειται ἔλεγχος, ἀλλ᾽ οὗ ζήτησις" ἐπειδὴ καὶ iv 
ταῖς ἄλλαις τέχναις ἔστε ζητήματα ἄδηλα xol ταῖς ἐπι- 
στήμαις, ὧσπερ ἐπὶ φιλοσόφων xal ἰατρῶν, ἔλεγχος δέ 

5 ἐστι μόνων ῥητορικῶν διὰ τὴν παρὰ τῶν δικαστῶν ἐπι- 
φερομένην ψῆφον" ἐφ᾽ ὧν γὰρ τιμωρία, ἔλεγχος λέγεται. 
τὸ δὲ οὐσιώδης πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν λοιπῶν στάσεων" ἐν 
αἷς ἀφανὲς μέντοι ζητεῖται, OU, μέντοι xol οὐσιωδῶς" 
στοχασμοῦ γὰρ τοῦτο μόνου" καλῶς δὲ xol τὸ ἀπὸ τι- 

10 νὸς φανεροῦ σημείου" δεῖ γὰρ τὸ σημεῖον φανερὸν ti- 

ναι" ἀφανὲς γὰρ ἀφανεῖ οὐ κχατασχευάζεταε οὐδὲ δεί- 
xvvtow* τινὲς μέντον ἔδοξαν ἑαυτῷ τὸν τεχνιχὸν ἑναντι-- 

οὔσϑαι ἐνταῦϑα" εἰ ἄνωθεν μὲν ἐν τῷ περὶ 'ἀσώτου 
ζητήματι τὴν ἀφανειαν τοῦ πατρὸς ὡς σημεῖον τῆς 

15 ἀναιρέσεως αὐτοῦ ἐλάμβανεν" πάντως δὲ ἡ ἀφαάνεια οὐ 

φανερὸν τοῦ τεϑνάναι σημεῖον, ἐνταῦϑα δὲ ἀπὸ τινός 
φησι φανεροῦ σημείου" ἀλλά φαμεν, ὅτε εἰ καὶ" ἐκεῖ ὡς 

σημεῖον ἡ ἀφάνεια λαμβάνεται, ἀλλ᾽ οὖν οὐ διαμάχεταε 
ἑαυτῷ νῦν τῶν φανερῶν λόγων τὸ σημεῖον" δεῖ γὰρ εἰ" 

20 δέναι, ὅτι φανερὰ λέγομεν τὰ σημεῖα οὐχ ὡς ὄντα τῶν 
ἐγκλημάτων δηλωτικὰ, 7 γὰρ ἂν οὐδὲ ζήτησις κατελίπε- 

το, εἴ y6 φανερῶς 2. αὐτόϑεν ἐδηλοῦτο τὸ ἔγχλημα" ' ἀλ- 
λά φαμεν τὰ σημεῖα φανέρα εἶναι, ὡς πράγματα ytyt- 
»ημένα ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ἢ τοῦ διώκοντος " εἰ. τοίνυν 

45 καὶ o ἄσωτος ὁμολογεῖ τὴν ἀφάνειαν, πάγτως ὅτι φα- 

νερὸν τοῦτο ἐστι σημεῖον" καὶ οὐχ ἐναντιοῦται ἑαυτῷ ὁ 

τεχνικός " τισὲ δὲ ἔδοξεν ἀτελῶς ἔχειν ὁ παρὼν ὁρισμὸς, 
οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει φησίν" ἐν οἷς 
λέγει ἀπό τινος {φανεροῦ σημείου" ἐχπίπτουσι γὰρ τοῦ 

30 στοχασμοῦ, ὅ τε παράδοξος xal ὃ ἀπὸ γνώμης χαὶ οἱ 

ἀντεγχληματικχοὶ, καὶ οἱ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων, οἱ δὴ καὶ 

2 Ald. φανερός. 

— — — 
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ἐξ ὑποψίας καλοῦνται" ἔν πᾶσι γὰρ τούτοις οὐδὲν φανε- 

οὺν σημδῖον᾽ οὔτε γὰρ ἐν τῷ παραδόξῳ, οὗ παράδειγμα 
vOUTO' μάγος ὑπέσχετο ἐν τρισὶν ἡμέραις τύραννον xa- 
ϑελεῖν" σχηπτοῦ ἡ κατενεχϑέντος- ἐπὶ τὸν τύραννον xal 
ἀναιρεϑέντος αἰτεῖ 0 μάγος τὴν δωρεαν" οὔτε ἐν τῷ ὑπὸ 
γνώμης, οὗ παράδειγμα ἡ μητρυιὰ ἡ ἐν δόξῃ μανίας 
τὸν υἱὸν τρώσασὰ, τὸν δὲ πρόγονον ἀποκτείμασα" εἰ δέ 
τις λέγοι ἐπὶ μὲν * τοῦ μάγου σημεῖον τὸ τὸν σχηπτὸν 
χκατενεχϑῆναι' ἐπὶ δὲ τῆς μητρυιᾶς τρῶσαι, τὸν δὲ ἄνϑ8- 
λεῖν, ἴστω ὃ τοιοῦτος, ὅτε ταῦτα ὁμολογεῖται καὶ ση- 10 

μεῖον οὐδέν" ἀλλὰ μᾶλλον εἷς τὴν τοῦ προσώπου ὑπο- 
ψίαν ταῦτα ἀνατρέχει" τὸ γὰρ τὸν μὲν εἶχαι μάγον, 
τὴν δὲ μητρυιὰν δοχεῖ ταῦτα γεγενῆσθαι" τουτέστι τὸν 

μὲν τυραννοχτόνον, τὴν δὲ προγονοχτόνον ἐξ ἐπιβουλῆς" 

πάλιν οἱ ἀντεγχληματιχοὶ, καὶ οἱ ἀτελεῖς ἔχ πραγμάτων 46 
σημεῖον οὐχ ἔχουσιν, sp μηδὲ πρᾶγμα ἐξεταζόμενον" 
οὔτε γὰρ ἐπὶ τρισαριστέως τοῦ. μητρυιὰν ἔχοντος καὶ 
αἰχμάλωτον xci ἐπὶ σημείοις φαρμάχων ἀποθανόντος, 
οὔτε ἐπὶ τοῦ ἀσώτου ὕπεστι πρᾶγμα ἐξεταζόμενον" πρά- 
γματος δὲ μὴ ὄντος οὐδὲ σημεῖον εὑρίσχεται, ὦστε εἶ μὴ 30 
ταῦτα περιλαμβάνει ὃ παρὼν ὁρισμὸς, ἀναγκαίως προστε- 
ϑήσεται αὐτῷ τὸ ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίαρ" 
αὕτη γὰρ ἡ ὑποψία εἰκὸς μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ σημεῖον", 

. τὰ γὰρ σημεῖα ἐπὶ τῶν πραγμάτων λέγομεν, τὰ δὲ εἰ- 
χότα ἐπὶ τῶν προσώπων" τοῦτο δὲ πεποίηχε πρὸς τὸν 18 
ἴδιον σκοπὸν τὸν ὁρισμὸν ἀποδούς" καὶ γὰρ αὐτὸς οὐ 
βούλεται ἀπὸ μόνου προσώπου. ὁτοχασμὸν εἶναι" ἀλλά 
φαμεν, ὅτι οὐχ ἔχει ἑλλιπῶς ὃ ὁρισμός" διὰ γὰρ μιᾶς 
λέξεως τρόπον τινὰ πάντα τὰ εἴδη τοῦ στοχασμοῦ περιέ- 
λαβεν" διὰ γὰρ τοῦ σημείου καὶ τὸ εἰκὸς Bruce 30 

τρόπον yoQ τινα xol τὸ πρόσωπον ὕποπτον τυγχάνον. 

σ' 

$ Ald. ur et paullo post σηκτόν. 4 Ald. τήν. δ Ald.$. 
M.. ] 
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. 3 e 9 “- 9 
σημεῖον καϑίσταται" ἱστέον δὲ, ὁτε OU παρ στοχασμὸς 

περὶ οὐσίας 6 ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ χαὶ περὶ ποιότη.- 

τος, ὡς ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς" καὶ γὰρ ἐκεῖ οὐ ξητεῖταε, 

τίς O φονεύσας , φανερὸν γάρ, ἀλλὰ ποίᾳ γνώμῃ πεφό- 

5 νευχεν" πάλιν καὶ οὗτος τρόπον τινὰ περὶ οὐσίας ἔχει 

τὴν ζή τήσιν " ἐὰν μὲν γὰρ δειχϑῇ, ὅτι ἑχοῦσα ᾿πεφόνευ- 

χεν, ὑπάγεται ὡς φονεὺς τῇ τιμωρίᾳ" ἐὰν δὲ ἄχουσα, 

ἐλευϑεροῦται τοῦ ἐγκλήματος" δεῖ δὲ χαὶ τοῦτο εἰδέναι, 

ὡς παράδοξος σὶοχασμὸς διὰ τοῦτο λέγεται" ἐπειδὴ ἐν 

40 μὲν τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς ὃ φεύγων ἀρνεῖται τὸ ἔγκλη- 
μα" ἐνταῦϑα δὲ ὁμολογεῖ" ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἴσως χεῖρον 

γινώσχειν᾽ ὅτε xoà πᾶν ζήτημα ἢ κατὰ δίωξίν ἐστε 
καὶ φυγὴν, ἢ κατὰ αἴτησιν, ἢ χατὰ ἀμφισβήτησιν, εἰσὶ 
δὲ καὶ στοχασμοὶ τοιοῦτοι" xarà δίωξιν μὲν καὶ φυγὴν 

45 ὡς ἐπὶ τοῦ πεφωραμένου ἐπ᾽ ἐρημίας νεοσφαγὲς ϑάπτον- 
τὸς σῶμα; καὶ κρινομένου φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ὃ μὲν 
διώχων ἐρεῖ πεφόνευχας, παρίστασο γάρ ὃ δὲ φεύγων, 
οὐκ ἀνεῖλον, ἀλλὰ παριστάμην ἐλεῶν τὴν φύσιν" χατὰ 

αἴτησιν δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ μάγου" ἐνταῦϑα γὰρ ὅτι μὲν 
30 ἄνήρηται ὃ τύραννος, σαφὲς, εἰ δὲ διὰ τὸν μάγον 7 οὕπω 

ógÀov* ἐνταῦϑα xal ὁ ἀντιλέγων μὴ ἐκ τοῦ μάγου τοῦ- 
τὸ γεγενῆσϑαι, ὁ δὲ μάγος λέγει ἀνῃρηχέναι καὶ χέχρη- 
ται σημείῳ τῇ ὑποσχέσει" διὸ καὶ αἰτεῖ δωρεάν" χρὴ 98 

γινώσχειν, ὅτι ἀντέστραπταιε ἐνταῦϑα πρόσωπα" καὶ 
4: γὰρ ὃ φεύγων τὴν τοῦ κατηγόρου τάξιν ἐπέχει" ὃ γὰρ 

πρῶτορ λέγων τὸ τοῦ διώκοντος πρόσωπον κληροῖται" 

xoc ὃ ἀμφισβή; τησι» δέ" οἷον τύραννος ἤτησεν ἀλεξιᾳ ἀρ- 
μαχον παρὰ ἰατροῦ, φήσας δηλητήριον παρὰ τοῦ ἰδίου 
ἑατροῦ χεχομεχέναι" καὶ λαβὼν ἐτελεύτησε παραυτίκα, 

6 Ald. περιουσίας h. 1. et paullo post1,5. 7 τὸν μάγον — 
ἀντιλέγων μὴ ix Ald. om. 8 Ald. Per. xol, scripsi κατ᾽, — 
1.39. παραυτίκα io Par. manu eeriori insertum est. 
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καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ δίο τῆς δωρεᾶς τοῦ τυραννοχτό-. 
vov* κέχρηται γὰρ ἑκάτερος σημείοις , ὁ μὲν παρὰ τοῦ 
τυράννου ὑποπτευϑέν" ὃ δὲ τὸ παραυτίχα τεϑνάναι τὸν 
τύραννον τῇ τοῦ φαρμάκου μεταλήψει .9 δεῖ δὲ τὰ ση- 
μεῖα ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ ἀνεύϑυνα δἶναε καὶ ὁμολογεῖ- 5 
σϑαι περί T& TOU φεύγοντος, καὶ τοῦ διώκοντος * ἴδιον 
γὰρ στοχασμοῦ τὸ δύο πράγματα ἔχειν" ὧν τὸ μὲν ἀγεύ- 

: Üvvov xol φανερὸν καὶ σημεῖον, τὸ δὲ ὑπεύϑυνον, ὃ 
χαὶ ἀφανές" αἰτιῶνται δέ τινερ τὰ παράδειγμα τοῦ στο- 
χασμοῦ , ὡς ἀτελὲς ix προσώπου" τὸ γὰρ τίς τῶν ἀνεξε- 10 
τάστων" ἀλλ᾽ ἴσως τῷ δρισμῷ xeraxoAovO nw: τῷ ἑαυ- 
τοῦ Ἑρμογένης, ὃς ἀπὸ μόνου σημείου τὸν στοχασμὸν 
λέγει γίγνεσθαι, τοῦ προσώπου πάντη χαταπεφρόνηχεν" 

᾿ἐμέμψαντο δὲ καὶ τὸ λέγειν, τίς ὃ φονεύσας " τοῦτο 
γὰρ ἀντεγχλήματος᾽" «ptis γὰρ εἰπεῖν OU τίς, ἀλλ᾽ εἰ 15 

. οὗτος Ó φονεύσας" περὶ γὰρ οὐσίας ἡ ζήτησις" τρεῖς δὲ 
τρόπους ἡμῖν τῆς τῶν στάσεων ἀχριβοῦς παραδίδωσι δὲν 

δασχαλίας" μέϑοδον, δρισμὸν, παράδειγμα" καὶ ἡ μὲν 

μέϑοδός ἐστιν οἵα τις ὑπογραφὴ τῆς στάσεως καὶ χα- 

νών" Ó δὲ ὁρισμὸς τῆς ἰδιότητος διδασχαλία, καὶ τῆς 20 

φύσεως τοῦ προχειμένου ". *. τὸ δὲ παράδειγμα τὰ εἰρημέ- 

να σαφῆ καϑίστησιν»" ὥστε διὰ πάντων τούτων ἡ διδα- 

σχαλία καϑίσταταε᾽ ἐχρήσατο δὲ καὶ τῇ τάξει καλῶς τῆς 

διδασχαλίας" καὶ γὰρ οἱ διαλεκτικοὶ τέσσαράς φασιν εἶ- 

ya, τάξεϊς τῆς διαλεχτίκῆς διδασκαλίας, διαιρετικὴν, OQu- 25 

στικὴν, ἀναλυτικὴν, ὑποδειγματιχήν" ἢ καὶ Ἑρμογένης 

χαταχολουϑεῖ" πρῶτον μὲν τῇ μεϑόδῳ διαιρεῖ" ἔπειτα 7 

9 Par. ad marg. ὥστε ἡνίνα ζήτημα κατὰ ἀμφισβήτησιν γίνε" 

ται, ὀφείλομεν προσέχειν ἀκριβῶς, καὶ ἐὰν εὕρωμεν ἑκάτερον τῶν 

ἀγωνιζομένων διϊαχυριζόμενον, ἑαυτὸν μὲν τὸ πᾶν πεποιηκέναι, 

ἐκεῖνον δὲ μηδ᾽ ὅλως συμβάλλεσϑαι, ἵνα τὸ μὲν δμολογῇ πεποιηκέ- 

ψαι, τὸ δὲ μὴ ὁμολογῇ, ἀλλὰ παντελᾶς ἑαυτοῦ φησιν εἶναι τὸ πευζϑῶν 

τότε στοχαστικῆς ζητήσεως ἔσται τὸ ζήτημα. 

* 
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διὰ τῶν ὑπογραφῶν ὁρίζεται, καὶ τρίτον διὰ τῶν παρα- 
δεειγμάτων ἀναλύει xol ἀποδεικνύεε τὰ εἰρημένα" τὸ 
γὰρ παράδειγμα διπλὴν αὑτῷ τὴν χρείαν πληροῖ, ἀναλυ- 
τικήν φημι καὶ ἀποδειχτικήν᾽ τὸ μὲν γὰρ σπεύδειν τὰ 

5 μέρη τῆς ὑπογραφῆς λαβόντα ἐᾷ τοῦ παραδείγματος πε- 
στοῦσϑαι τὸ διὰ τὶ οὕτως dore " τρόπον τινὰ ἀναλυ- 

τιχῆς" οἷον τὸ ἀπό τινος φανεροῦ σημείου τῆς ὑπογρα- 

. φῆς μέρος ἐστὶν" 0 διὰ τοῦ φάσχειν, ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑά- 

UTE, φανεροῦ ὄντος, ἀφανές τι πρᾶγμα ξητοῦμεν δη- 
10λοῖ, ἄφ᾽ οὗ δῆλυν, ὡς τὸ διὰ τί ἑχάστη λέξις ἐν τῷ 

ὁρισμῷ πρόχειται, διὰ τῶν ὑποδειγμάτων βούλεται παρ- 
ἐστίνειν" τὸ δὲ καὶ πᾶν ζήτημα σαφὲς χκαϑιστᾷν διὰ 
τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος ἀποδειχνύντος ἐστὶ χατὰ τὸν 

ἐνδεχόμενον τρόπον" xol yaQ ai ῥητοριχαὶ πίστεις ἢ OV 
45 ἐνθυμημάτων ἢ διὰ παραδειγματων γίγνονται. 

Μαρκελλίνου. ὋὉ μὲν οὖν Μινουχιανὸς ὡρίσατο 
ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος, βέλτιον 
δὲ ὁ Ἑρμογένης, ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος" τὸ μὲν 

γὰρ ζητῆσαι χοινὸν ἣν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων" 
20 xal γὰρ ἡ μηχανικὴ περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχει τὴν 

ζήτησιν" καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα" μόνῳ δὲ στοχασμῷ ἀνά- 
κειτανὶ τῶν xar οὐσίαν ἀδήλων ὁ ἔλεγχος" ἐλέγχει γὰρ 
τοῖς ἰδίοις χεφαλαίοις τὸ *? ἀφανές" ovx εἶπεν δὲ ζήτη- 

σις ἀλλ᾽ ἔλεγχος" καὶ ὁ μὲν ἔλεγχος xol ζήτησις, ἡ δὲ 
26 ζήτησις οὐ πάντως ἔλεγχος" οὐσιώδης" ἐπειδὴ περὶ 
.- ὑπάρξεως 7 ζήτησις, καὶ τὴν οὐσίαν ξητοῦμεν, εὖ ὅλως 

πέπρακται τὸ ἐγκαλούμενον παρὰ τοῦ χρινομένου" οἷον 
ἐφόνευσεν οὗτος" φανεροῦ σημείου" ϑαυμασίως σφό- 

δρα τοῦτο προσέϑηκε᾽ πὼς γὰρ τὸ ἀφανὲς ἐξ ἀφανοῦς 
30 ὁμοίου πιστοῦσϑαί τις δυνήσεται" πρὸς δὲ τὸν ἑαυτοῦ 

ὅρον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπήνεγκεν. ἀπὸ πράγματος μό- 

10 Ald. τὸ om. 
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sov στοχασμόν" ἰστέον δὲ, ὅτι γίνεται ὃ στοχασμὸς xa- 
τὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, παρεληλυϑότα, ἐνεστῶτα, μέλ- 

Aovra* καὶ παράδειγμα τοῦ παρεληλυϑότος ὁ ϑάπτων 
τὸ νεοσφαγὲς σῶμα" ὡς ἐπὶ πεπραγμένῳ γὰρ τῷ φόνῳ 
κρίνεται" τοῦ δὲ ἐνεστῶτος ὃ ἀσωτευόμενος πένης καὶ 8 

λῃστείας κρινόμενος" ἔτε ** γὰρ νῦν λῃστεύειν ἐγκαλεῖ ' 

ται" τινὲς δ᾽ οὗ καλῶς φασι τὸ παράδειγμα κεῖσθαι, 
ἐπὶ γὰρ τῇ ἤδη γενομένῃ λῃστείᾳ κρίνεται ὃ ἄσωτος" 

καὶ λέγουσιν ἄλλο παράδειγμα" ἀναγομένων dO1voiuv 
ἀπὸ Κερκύρας ἀπαγγέλλει ὩΣυραχουσίϑις ὃ "Eguoxga- 10 
της τὴν ἄφιξιν" ἰδοὺ yag ἐνταῦϑα φασιν ἔτι γενομένου" 
τοῦ πλοῦ, καὶ ἔστι πιϑανὸν μὲν τὸ παράδειγμα, ὡς πρὸς 
,τῷ ἄνω" δοκεῖ δέ μοι τὸν μέλλοντα μηνύειν ἐπίπλουν 88 
γενήσεσθαι" τοῦ δὲ μέλλοντος, ὡς ἀφορῶν εἰς τὴν ἀχρό- 

πολιν νέος πλούσιος καὶ δακρύσας καὶ χρινόμενος τυραν- 18 
νέδος ἐπιϑέσεως" φαμὲν γὰρ αὐτὸν τυραννήσειν" ἱστέον. 
μέντοι, ὅτε χρίνεταί τις κατασοφισμοῦ ἐν στοχασμῷ" 
οἷον νόμος μὴ γαμεῖσθαι τὴν ὀρφανὴν μήτε τῷ ἐπι- 
τρόπῳ μήτε τοῦ ἐπιτρόπου παιδί" ἐπίτροπος ἀπεκή ρυξε 
τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, ἐκεῖνος ἐβιάσατο τὴν ὀρφανήν" εἵλετο 20 

αὐτοῦ γάμον ἡ παῖς" μετὰ ταῦτα ἀνέλαβεν αὐτὸν ὃ πα- 

᾿τήρ᾽ καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ. 

ῬΕὰν δὲ E φανερὸν τὸ κρινόμενον, πάλιν ἐπισκεπτέον εἰ τέλειόν ἐστιν 

ἢ ἀτελές. λέγω δὲ ἀτελὲς, ᾧ προστεϑέντος τινὸς ὡς λείποντος Ovoud 

τὸ εὐθὺς γίνεται" καὶ μετὰ ταῦτα οὐκέτι ἔχει ζήτησιν οὐδὲ μίαν τὸ 26 

πρᾶγμα. ἂν γὰρ ἢ τοιοῦτον, δρικὴν ποιεῖται di» στάσιν. 

Συριανοῦ. "Aqvuxrog καὶ αὕτη ἡ διαίρεσις" τε- 

λείου γὰρ καὶ ἀτελοῦς οὐδὲν μεταξύ" πανυ δὲ ἀχριβῶς καὶ 

11 Ald. ὅτι. Par. ad marg. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι οὐδέποτε 

οὗ ῥήτορες ἐνεστῶτα χρόνον ἐπίστανται, οὗτος γὰρ ἀκαριαῖοός ἐστιν» 

ἀλλὰ πᾶσαν ζήτησιν ποιοῦνται περὸ πράγματος ἢ ἤδη γεγονότος, 

ἢ μέλλοντος γίνεσθαι. cfr. p. 225. 1. 50. 
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. τὸ ὡς λείποντος πρόχειται᾽ οὐδὲ γὰρ ἀτελές ποτε πρᾶγμα. 
εἰς δικαστήριον εἰσάγεται" ἀλλα φύσει μὲν πᾶν πρᾶγμα 
κρινόμενον τέλειόν ἐστιν" ἡ δὲ τοῦ ὅρου ἀτέλεια περὶ τὸ 
σχεῖν ὄνομα" διὸ καὶ ἐπάγει, ὄνομά. τε εὐθὺς γίνεται, ὡς 

δ εἰδὼς ὅτι φύσει τέλειόν ἐστι, καὶ ἅμα τῷ προστεϑῆναι 

τὸ ὄνομα, περὶ οὗ ἡ ἀμφισβήτησις, τέλειον χίνεταε" 
δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτε χρινόμενον νῦν λέγει τὸ ἐνεργηθϑὲν, 
ἤτοι τὸ ix τῆς ἐνεργείας γεγονός" περὶ οὗ ἡ 5 κρίσις" 

οἷον ἀνῆλϑέ τις ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν, ὡς . ἀποχτονῶν τὸν 
10 τύραννον, καὶ ἐδίωξεν" ἕτερος ἐντυχὼν ἐφόνευσε" νόμου ? 

ὄντος τὸν τυραννοχτόνον λαμβάνειν δωρεὰν, ἀμφισβη- 
τοῦσιν ἀλλήλοις περὶ τῆς δωρεᾶς" ἐνταῦϑα τὸ μὲν πρᾶ- 

γμα ἡ τυραννοχτονία φανερόν᾽ ζητεῖται δὲ ἡ ἑχατέρου 
ἐνέργεια τοῦ τε ἀναβάντοβ xoi διώξαντος" xoi τοῦ ma- 

45 φονευχότος φεύγοντα" πότερος τούτων ὃ τυραννοχτόνος" 
ὃ μὲν γὰρ λέγει δεδωχέναι τὸ σπέρμα καὶ τὴν ἀρχήν" 
ὁ δὲ λέγει τὴν πρᾶξιν ἀνύσαι, καὶ ταῖς χερσὶ διαχρή- 
σασϑαι, ἀτελές. διττόν ἐστι τὸ ἀτελὲς ἐνεταῦϑα᾽ ἢ γὰρ 
τὴ ἐνεργείᾳ xol τῇ πράξει τοῦ φεύγοντός ἐστιν ἀτελές " 

30 ἢ πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ κατηγόρου" τῇ μὲν ἐνεργείᾳ ὡς 
ἐπὶ τούτου" κενοτάφιόν τις ὀρύξας κρίνεταε τυμβωρυ- 
χίας" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ὄρυγμα καὶ τὸν τάφον καὶ 
αὐτὸς ὡμολόγησεν ὃ φεύγων, ἡ δὲ τυμβωρυχία οὐδ᾽ ὅλως 
πέπραχται" oU γὰρ ὑφείλετο. τοῦ νεχροῦ τὴν ἐσθῆτα, 

25 ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον" κατὰ δὲ τὴν φωνὴν τοῦ χατηγό- 
ρου" ὡς ἐφ᾽ οὗ ζητήματος παρατίϑεται Ἑρμογένης" ἢ 
μὲν γὰρ τοῦ κατηγόρου -φωνὴ περὶ ueilovog ἐστιν, ὃ 
δὲ φεύγων. ἀνϑαιρεῖται 'τὸ ἔλαττον" xol ἡ μὲν πρᾶξις 
τελεία, πρὸς δὲ τὴν τοῦ κατηγόρου φωνὴν ἀτελής. 3 εἰ 

30 γὰρ πρόστεϑείη ὅτε καὶ ἱερὰ τὰ χρήματα, σαφὴς οὗ- 
toc ἱερόσυλος. 

/ 

175 Ald. om. 2 Ald, vhnuov. 5 Ald. ἀτελὲς. 
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. Μαρκελλίνου. Φανερὸν λέγει ov τὸ τοῖς δικα- 
σταῖς ὁμολογούμενον, ἦ γὰρ οὐδὲ χρίσις ἦν, ἀλλὰ προ- 
εἰλημμένον ἐγίνετο, ἀλλὰ φανερὸν τῇ οὐσίᾳ" ἐὰν μὲν 
οὖν εἴη φανερὸν, xài τοῦτο διπλοῦν ὑπάρχει τῇ φύσει" 

εἰ γὰρ xol φανερὸν ἐστιν, ἀλλ᾽ ᾿οὐ πάντως τέλειόν 5 

ἐστιν" ἀλλὰ τὸ μέν ἐστιν αὐτοῦ ἀτελὲς, τὸ δὲ τέλειον, 
ἀτελὲς δέ ἐστε τὸ ἔτει προσϑήκης δεόμενον εἰς ἀναπλη- 

ρωσιν" τὸ οὖν ἀτελὲς ἐνταῦϑα ποιεῖ τὴν ζήτησιν᾽ χρὴ 
δὲ σχοπεῖν τὸ ἐνεργηϑὲν, εἰ ἀτελῶς ἐνήργηται" δοκεῖ 
μὲν γὰρ τὸ πεπραγμένον τέλειον εἶναι" ἀλλὰ τὸ. ἐνεργη- 40. 
ϑὲν ἐν τῷ ἱερῷ ζητοῦμεν" ὅπερ Δημοσϑένης φανερὸν 
σοιεῖ" φησὶ γοῦν τὴν ἱερὰ ἐσθῆτα" εἰ τοίνυν ἀτελὲς 

καλῶς ἐπήγαγε σαφηνίσαι βουλόμενος" ᾧ προτεϑ' ἐν- 
τος τινὸς ὡς λείποντος ὄνομα γίνεται, ὡς μή- 
πω τοῦ πράγματος διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς πράξεως ὄνομα 18 
δυναμένου λαβεῖν" χαϑάπερ ἐπὶ τῶν τικτομένων παι- 
δίων, ἕως ἄδηλος ἡ φύσις, πότερον ἄῤῥενος ἢ ϑηλεος,, 

οὐ δύναται λαβεῖν ὄνομα" ὅταν δὲ γνωσθῇ, τότε λαμ- 

βάνει τὴν προσηγορίαν" ὡς λείποντος, πρὸς τὴν τοῦ 
ἀντιδίκου φωνὴν, ἀτελὲς γὰρ ὡς πρὸς ταύτην" . ὄνομά 20 

τε εὐθὺς γίνδται, λαμβάνει ὄνομα τὸ πραχϑέν᾽ xol 

οὐχέτι περὶ τοῦ ὀνόματος ἀμφιβάλλεται. 

Ἔστι γὰρ στάσις δρικὴ ὀνόματος ζήτησις περὶ πράγματος, οὗ τὸ 85 

μὲν πέπρακται , τὸ δὲ λείπει πρὸς αὐτοτέλειαν τοῦ ὀνόματος" οἷον 

ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικά τις ὑφείλετο χρήματα " νόμον κελεύοντος τὸν μὲν 25 

ἱερόσυλον τεϑνάναι , τὸν δὲ κλέπτην διπλᾶ διδόναι, ὡς ἱερόσυλος ᾿ 

ὑπάγεται" ὃ δὲ κλέπτης εἶναι λέγει" ἐὰν γὰρ προσϑῇ τὸ καὶ ἱερὰ 
εἶναι τὰ χρήματα, - σαφής γε οὗτος ἱερόσυλος " καὶ olx ἔτι ἔχει τὸ. 

πρᾶγμα ζήτησιν, οὐδὲ μίαν. 

ΣΣυριανοῦ. ᾿Ονόματος εἶπεν ζήτησις" οὐδὲ γὰρ sg 
τοῦ πεποιηκότος ζητοῦμεν τὸ ὄνομα" οὐ γὰρ ἀνώνυμος 
ὁ πεποιηκώς" ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τί κληθήσεται, αὐ- 
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τὴν τὴν ἐνέργειαν" * ἀχολουϑίαν 02 ἔχεε ὃ ὅρος πρὸς τὸν 
,στοχασμόν" διότι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ ὑπάρξεως 
ἢ ζήτησις, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὸ χλήσεως" ἀχολουϑεῖ δὲ 

τῇ γενέσει ἡ κλῆσις" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ παιδίου τοῦ ἀρτι- 
δ γενοῦς ζητοῦμεν, τί χρὴ ϑεῖναι * ὄνομα τῷ τεχϑέντι . 
ἐστέον δὲ, ὅτι καὶ ὅρος ἐστὶ παράδοξος, ὅτε χατὰ τὸ 
πλεονάζον ἐλλείπει" ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν ὁλόχλη- 

pov ἱερᾶσϑαι" ἑξαδάκτυλον κωλύει τις ἱερᾶσϑαι" ξητεῖ- 
, ται γὰρ εἰ τέλειος ὃ ἐξαδαχτυλος᾽ δοχεῖ γὰρ τῷ πλεονά- 

40 ζειν τοῖς δαχτύλοις ἀτελὴς εἶναι" αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ χαὶ 

αἱ ἐλλείψεις χαχίαι" ὅμοιον καὶ τοῦτο. νόμος τὸν xcei- 

γὸν ὅπλον εὑρηχύότα δωρεὰν λαμβάνειν" ἵππον τὶς ἐδί- 
δαξε μάχεσθαι καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας" πλεονάζει yap τοῦτο 
κατὰ τὸ ἔμψυχον" πᾶν γὰρ ὅπλον ἄψυχον" ὥσπερ δὲ 

45 ἐν στοχασμῷ γίνεταν χατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ζήτημα 
καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν, οὕτω καὶ ἐν ὅρῳ᾽ κατὰ φυγὴν 

xol δίωξιν ὡς ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου" κατὰ αἴτησιν ὡς ἐπὶ 
τούτου" φιλόσοφος ἔπεισε τύραννον ἀποϑέσϑαι τὴν τυ- 

ραννίδα καὶ αἰτεῖ δωρεαν" xal ἀντιλέγει τις" ἐνταῦϑα 
20 ἑκάτερος τὸν νόμον προβάλλεται" ἀλλ᾽ ὁ μὲν φεύγων 

κατὰ τὸ ἁπλῶς ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὴν πόλιν" μηδὲν 
γὰρ διαφέρειν τοῦ τὸν τύραννον ἀνελεῖν, τὸ παῦσαι τὴν 
Tvo&vvión* ὃ δὲ διώκων χατὰ τὸ περίεργον" ζητεῖ γὰρ 
καὶ τὸν τυράννου φόνον, τοῦτο βουλόμενος εἶναι τυραν- 

25 νοχτονίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὰς πό- 

λεις" xci ἑκάτερος αὐτῶν τὴν τοῦ νομοϑέτου γνώμην 

προβάλλεται" καὶ ὃ μέν φησιν, ὅτε ὃ νομοϑέτης τοῦτο 
μόνον ἐσχόπησεν, ὅπως τυραννίδος ἀπαλλάξῃ τὴν πόλιν" 
καὶ " τοῦ πείσαντα παῦσαι τὴν τυραννίδα, 0 δ᾽ ἀντιλέγων 

30 φησὶν, ὅτι 0 νομοϑέτης κατανοήσας, ποῖα παρέπεται τῷ 

τύραννον ἀνελεῖν βουλομένῳ, χαϑάπερ τε παραμύϑιον 

4 Ald. ϑῆναι. 5 Locum corruptum asterisco notat Ald. 

- — — - 

— — — — — — 
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τὸ γέρας ὡρίσατο" κατὰ ἀμφισβήτησιν δὲ, ὧρ ἐπ᾽ ἐκεί» 
yov* ἀνηλϑέ τις ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν , ὡς ἀποχτενῶν τὸν 

τύραννον καὶ ἑξῆς" Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτου ζητεῖται, τίς ἄξιορ 
λαμβάνειν 9 τὴν δωρεὰν, ὁ διώξας, ἢ ὃ ὑπαντήσας καὶ 
ἀνελών" καὶ ὃ μὲν τὴν ἀρχὴν, ὁ δὲ τὸ τέλος προβαλ- 5 
λεται" τῷ μὲν γὰρ ἐλλείπει ἡ ἀρχὴ, τῷ διώξαντι δὲ τὸ 

τέλος" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὅροι καὶ στοχασμοὶ «παράδοξαε 
εὕρηνται" καὶ χατὰ 7 φυγὴν καὶ δίωξιν χαὶ ἔτι κατὰ 
αἴτησιν καὶ ἀμφισβήτησιν, ἄξιον εἰπεῖν χατὰ τί" χοινω- 

νοῦσε καὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων" κοινωνεῖ τοίνυν ὃ παρά- 10 
δοξος στοχασμὸς τῷ παραδόξῳ ὅρῳ, χαϑ'᾽ ὃ ἀμφότεροι 
ξένα τινὰ εἰσάγουσι" διαφέρει δὲ, ὅτε ὃ μὲν στογασμὸς 

ἀμείβει τὴν τόξιν τοῦ φεύγοντος καὶ διώκοντος" ὃ δὲ 
ὅρος οὐδὲν. τοιοῦτον ποιεῖ" ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ αἴτησιν 
στοχασμοὶ καὶ ὕροι χοινωνοῦσι, καϑ' 0 ἑχάτεροι εὗερ- 15 

' γεσίαν προβάλλονται᾽ διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στο- 
χασμῷ εἰς ἕτερόν τι τὴν αἰτίαν μεταβιβαάξει, ὡς ἐπὶ τοῦ 

μάγου ἐπί τινα τύχην καὶ δαίμονα τὴν τοῦ τυράννου κε-. 
ραυμοβολίαν ὁ διώχων ἀνατίϑεται. ὃ χαὶ ἐν τῷ στο- 
χασμῷ ἄδηλον, εἴπερ ἐξ αὐτοῦ γέγονε τὸ πραχϑέν" ἐπὶ 20 
δὲ τοῦ ὅρου δῆλον μὲν, ὅτε avrOg ἐστιν ὃ πεποιηκὼς, 
καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας πρόδηλα, τοῦτο δὲ μόνον φησὶν, 
“ὅτι οὐχέτι τυραννοχτονήσας ὡς ὃ νομοϑέτης διαγορεύει" 
ὡσαύτως καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅροι xoà στοχασμοὶ 
κοινωνοῦσι μὲν, χαϑὸ ἐν ἀμφοτέροις ζήτησίς ἐστι, τίνα 35 
δεῖ λαβεῖν xci xaO" ὃ ἐν ἀμφοτέροις πέπρακταί τι παρ᾽ 88 
ἑχατέρου προσώπου, διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ 

ὁμολογεῖται τὸ map ἑκατέρου πεπραγμένον, χαὶ ἔστιν 
ἀτελὲς καὶ δεῖται, τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πράξεως" καὶ ὅτε 

μείζω ἔχει τὴν ξήτησιν᾽ τὸ διῶξαι ἢ τὸ ἀνελεῖν" ἐν óàsOo 

τῷ στοχασμῷ οὐχ ὁμολογεῖται τὸ παρ᾽ ἑκατέρων πεπρα- 

γμένον, οὐδὲ περὶ τοῦ μείζονος ἀμφισβητοῦσιν" ἀλλ᾽ 

6 Ald. λαμβάνει. 7 Ald. καταφυγήν. 8. Al. ἀντίϑεται. 
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ἔχάτερος τὸ τοῦ ἑτέρου πάντως ἀνελὼν τὸ πᾶν ἑαυτῷ 

περιτίϑησιν" ἀλλὰ xoà οὗ χατὰ φυγὴν xol δίωξιν χοινω- 
ψοῦσι μὲν, χαϑὸ ἀμφότεροι, ἀρνοῦνται τὸ πεπραγμένον, 
διαφέρουσε δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὅρῳ ἄρνησίς ἐστιν ἑτέρου 

5 ὁμολογουμένου" ἐν δὲ στοχασμῷ οὐδὲν ὁμολογεῖται" xol 
τῷ μὲν στοχασμῷ εἰς ἑτέρου σημεῖον 5 λαμβάνεται τὸ 
πραχϑέν" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ τὸ πραχϑέν ἐστιν τὸ ἐγκαλού- 
μενον" ἔξι κοινωνοῦσι, καϑὸ ἐν ἀμφοτέροις ὁ φεύγων 
ὁμολογεῖ ἀνεύθυνον εἶναε τὸ πραχϑέν". διαφέρουσι δὲ, 

40 ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ τὸ ὁμολογούμενον οὐδὲν μέρος 
τυγχάνει τοῦ ἐγκλήματρς ., 

Μαρκελλίνου. Ὅρα πῶς ἀσφαλῶς ὡρίσατο" οὐ 
γὰρ εἶπεν ὀνόματος ἁπλῶς, ἀλλὰ περὶ πρᾶγμα" πρᾶγμα 
δὲ φησι τὸ ἔγκλημα, ἢ τὸ κατόρϑωμα" οὐ γὰρ προσώ- 

45 που ἐστὶν ὄνομα τὸ ζητούμενον" ἔχεε γὰρ ἔδιον ὄνομα ὃ 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ὑφελόμενος τὰ γρήματα, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πρά- 
γματος τοῦ ἐνεργηθέντος ζητοῦμεν τὸ Ὀνομα" ἰστέον δὲ, 
ὅτι μόνον τοῦ χατὰ χρίσιν ρου ὃ τεχνικὸς ἑπήνεγχδ τὸ 
παράδειγμα, σιωπήσας τὸν κατὰ ἀμφισβήτησιν" τὸ γὰρ 

40 παράδειγμα πρὸς τὸ δεῖξαι νῦν τὸ ἴδιον τῆς στάσεως 
ἔλαβεν" εἰκότως δὲ καὶ τὸν ὅρον τῶν ἄλλων ngoérabev* 
ἐπειδὴ ὥσπερ ἐγγύς ἐστι τοῦ στοχασμοῦ, καὶ πνεῖ καὶ 
αὐτὸς τῆς οὐσίας διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ. ὀνόματος" καὶ ὅτε 
περὶ οὐ τελείου ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἀτελοῦς ἀμφισβητεῖται. 

ἃς 4» μέντοι φανερὸν 3j καὶ τέλειον τὸ — ἢ ζήτησις περὶ τὴν 
ποιότητα τοῖ πράγματος ἵσταται" οἷον εἰ δίκαιον, εἰ συμφέρον, 

εἰ ἔννομον, ἤ τι τῶν τούτοις ἐναντίων, καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τού- 
τω ποιότης" ἤτοι δὲ περὶ τι πρᾶγμα ἔχει τὴν ζήτησιν, ἢ περὶ ᾧ 
τὸν" κἂν μὲν περὶ ῥητὸν, νομιχὴν ποιεῖται τὴν στάσιν" περὶ ὧν 

30 ὕστερον ἐροῦμεν" ἐὰν δὲ περὶ πρᾶγμα, λογικήν" διαιρέσεις δὲ καὶ 
τοῦτο δίχα ᾿ ἢ γὰρ περὲ μέλλοντος πράγματος ἔχει τὴν ζήτησιν" ἢ 
περὶ τινος ἤδη γεγονότος, κἂν μὲν περὶ μέλλοντος, ἔσται πρα-- 

γματική. 

»Ἔφαμεν ἤδη, ὅτι τρεῖς εἰσιν αἱ ἀνωτάτω ζητήσεις " 

9 Ald. σημείου. 
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ἢ γὰρ περὶ ὑπάρξεως, ἢ περὶ ἰδιότητος , 5 περὶ ποιότη- 

τός ἐστιν ἡ ζήτησις, περὶ ἧς vir ἐρεῖ" ἧς καὶ τὴν διαί- 

θεσιν ἀχκολούϑως τοῖς πράγμασι ποιδῖται, εἰπὼν ἢ περὶ 
πρᾶγμα ἢ περὶ ῥητὸν εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν" ἢ γὰρ 

ἀμφισβητεῖται 7 πρᾶξις, ὁμολογουμένων τῶν νόμων, ἢ ὅ 

τῆς πράξεως ὁμολογουμένης, ἀμφισβητεῖται 0 νόμος" χαὶ 

οὐδὲν παρὰ ταῦτα" διὰ τέ δὲ ἐν τῇ OQuxjj στάσει εὐτὼν 
ὅτι, ἐὰν τὸ λεῖπον προστεϑῇ καὶ τέλειον γένηται, οὐκέτι 

᾿ λείπεται ξήτησις, ἐνταῦϑα φησιν, ἐὰν μέντοι φανερὸν 

7 καὶ τέλειον TO χρινόμενον" φαμὲν οὖν, ὅτι ἐχεῖ ὁρι- 10 

κὴν στάσιν τοῦτό φησι" δεῖ γὰρ ἐν ἐκείνῃ τὸ μὲν π8- 

πρᾶχϑαι, τὸ δὲ λείπειν" λείπειν δὲ κατὰ τὸ ὄνομα μό- 
"voy* ἐν μέντοι ταῖς κατὰ ποιότητα στάσεσι τέλειόν ἐστε΄ 

τὸ πρᾶγμα" αὕτη δὲ τέμνεται εἰς τὰ ῥητὰ xol nodyuo- 
τα xoi τὰ μὲν ῥητὰ ποιεῖ τὰς νομικάς" τὰ δὲ πράγματα 15 
τὰς λογικάς" λογικαὶ δὲ λέγονται, οὐχ ὅτε αὗται μόναι 
λόγῳ βεβαιοῦνται * πασῶν γὰρ τοῦτο καὶ λογιχῶν καὶ 

νομικῶν, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν μὲν νομικῶν αἱ πίστεις περὶ τὴν 
τῶν ῥητῶν ἐξέτασίν εἰσι" τῶν δὲ λογικῶν περὶ τὰς τε- 
χνικὰς καλουμένας ἀποδείξεις, αἱ ydo τῶν νομιχῶν “ἰ- 30 
στεις ἤτοι ἀποδείξεις ἄτεχνοί εἰσι" τοῦ τὸν μοιχὸν γὰρ 
μὴ εἰσιέναι εἰς ἱερὸν νομίμου ὄντος, εἰ εἰσέλϑοι οὐδὲ μιᾶς 
τεχνικῆς χρεία πίστεως πρὸς τὸ δεῖξαι παραβεβασμένον 
τὸν νόμον᾽ αἱ μέντοι τῶν λογικῶν πίστεις ἔντεχνοι" αἵ- 
περ γίνονται προτάσεσί τα καὶ ἐπαγωγαῖς xai συλλογι- 25 
σμοῖς καὶ παραδείγμασε καὶ τῆς ἐχ τοῦ ὁμοίου παραϑέ- 87 
σεως, Og ἡ τοῦ λόγου τέχνη ἐπινενόηκεν" αἱ μὲν οὖν 
περὶ͵ πραγμάτων τὰς ἀμφισβητήσεις ἔχουσαι Aoyixol λέ- 
γονται" λόγων * γάρ, ὡς ἔφαμεν, δέονται καὶ ῥητορικῆς 

εἰς χατασκευὴν δεινότητος" αἱ δὲ περὶ ῥητὰ νομιχαί" ov 80 
γὰρ λόγους ἀπωνμοῦσε πολλούς" αλλ᾽ ἔξεστε καὶ τοῖς 

ἰδιώταις προϊσχομένους τὸν νόμον τῶν δικαίων τυχεῖν" 

4 Ald. λέγω. 
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τὸ γὰρ κυριώτατον i» ῥητοῖς νόμορ" ὅϑεν τοῦ ῥητοῦ 
πολλαχῶς λεγομένου, ἐπί τὸ γὰρ ψηφίσματος καὶ ἐπι- 
στολῆς καὶ διαϑήκης καὶ κηρύγματος xal νόμου, ἐχνενί- 
κῆχε τὸ κυριώτατον ὁ νόμος ιἀφ᾽ ἑαυτοῦ νομικὰς καλέ- 

δσαι τὰς περὶ ῥητὸν στάσεις" πᾶν γὰρ ῥητὸν ὑπὸ τὸν 
νόμον πάντως ἐστίν" γρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἐπειδὰν παρα- 
λάβωμεν ἐν ταῖς λογικαῖς τῶν στάσεων ῥητὸν, εἰς ἀπό- 

δειξιν αὐτὸ παραλαμβάνομεν τῶν ζητουμένων πραγμα-" 
των" ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὰ ζητοῦντες τὰ ῥητά" προέταξε δὲ 

40 τὰς λογικὰς τῶν νομιχῶν, τῇ φύσει ἀχολουϑῶν" πρῶτον 
γὰρ ὑπῆρχε τὰ πράγματα, καὶ οὕτως νόμοι ἐτέθησαν" 
ὡς xci “ἰσχίνης φησίν" ix γὰρ τοῦ τινὰς ἁμαρτάνειν 
τοὺς νόμους ἔϑεσϑε" ζητοῦσι δὲ τινες, ἀρα “καὶ ὃ στο- 
χασμὸς xol ὅρος λογικαέ εἰσι στάσεις, ἢ οὔ" γκαὶ εἰ λο- 

45 γιχαὶ, πῶς μετὰ ταῦτας τὴν διαίρεσιν ἐποιήσατο τῶν λο- 
γικῶν νομιχῶν" ἄλλως Te xal πῶς ἂν λογιχαὶ κληϑεῖεν * 

τῶν μὲν λογικῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα τελουσῶν, αὐτῶν δὲ 
ἀντιδιαστελλομένων τῆς ποιότητος" περὶ yog ὕπαρξιν καὶ 
ἰδιότητα ϑεωροῦνται" φαμὲν οὖν, ὅτι λογικαὶ μὲν xol 

40 αὗται, οὐ γὰρ περὶ ῥητὰ τὴν ζήτησιν ἔχουσιν, ἀλλὰ negl . 
πραγματα᾽ οὐ μέντοι διὰ τοῦτο χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα 
ἂν τελοῖεν᾽ τὸ γὰρ περὶ τὰς στάσεις λογικὸν καὶ τῆς 

ποιότητος περιδχτεκώτερον" ὡς γὰρ τὸ ἐν οὐσίᾳ λογικὸν 
«Gi πρὸ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ πρὸ τοῦ ξώον" 'φαμὲν δὲ, 

35 ὅτε τοῦ ζώου τὸ μὲν λογιχὸν, τὸ δὲ ἄλογον" καὶ oU 
δήπου διὰ τοῦτο τὰς ἀσωμάτους οὐσίας ἢ τῆς Àoyiótn- 
τος ἐχβάλλομεν, ἢ ὑπὸ τὰς συνϑέτους τελεῖν τὰς ἁπλᾶς 

ἀναγχάζομεν" ἀλλ᾽ «vro τοῦτο τὸ λογικὸν πρὸς ἀντι-" 
διαστολὴν τῶν ἀλόγων͵ κομίζομεν, οὕτω: κἀνταῦϑα τὰς 

30 λογικὰς αὑτὸ τοῦτο μόνον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν νο- 
μικῶν παραλαμβάνοντες οὔτε τὸν στοχασμὸν χαὶ ὅρον 
τῶν λογικῶν ἀποδιϊστῶμεν, οὔτε μὴν ὑπὸ τὴν ποιότητα 
τελεῖν αὐτὰς βιαζόμεϑα' ἤτι τῶν τούτοις ἐναν- 
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τίων" τοῦτο περιττῶς χεῖται, χαταφχευάζοντες γὰρ τὸν 
vóuov, εἰ δίκαιον, εἰ σγμφέρον καὶ τὰ ἐναντία τούτων 

ἀνατρέπομεν᾽ καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τούτῳ ποι- 
ότῃς" ἐνταῦϑα τοὺς περὶ Βρμαγόραν ἐλέγχει" ἐκεῖνος 
μὲν γὰρ στάσιν ἔλεγε κοινὴν τὴν ποιότητα" τὰς δὲ λο- δ 
γικὰς εἴδη τῆς ποιότητος" ὥσπερ ἡμεῖς στοχασμοῦ εἴδη 

φαμὲν τὸ διπλοῦν καὶ ἁπλοῦν ὡσαύτως καὶ ὅρον" ἀχρι- 
βέστερον δὲ Ἑρμογένης χοινὸν ὄνομα τὴν ποιότητα d- 
πεν, τῶν χατὰ ποιότητα ἐξεταζομένων" ὡς γὰρ χοινὸν 

μὲν ὄνομα τὸ ὃν τῶν γενιχωτάτων, γένη δὲ αὐτὰ τὰ δέ- 10 

xa* xai εἴδη οἷον ἄνϑρωπος , δίπηχυ, τρίπηχυ, λευχὸν, 
δεξιὸν καὶ ἑξῆς κύριον δὲ οἷον “Σωχράτης" οὕτω xai 
ἐπὶ τούτου" χοινὸν μὲν ἡ ποιότης" γένη δὲ ἀντίληψις, 
ἀντίστασις xal ἑξῆς" χύρια δὲ ταῦτα, ὡς ἄτομα" ἄτομα 

γὰρ αἱ καϑ' ἕχαστα στάσεις" προέταξε δὲ τὸν μέλλοντα 45 
τοῦ παρεληλυϑότος, οἷον. τὰς περὶ τὸν μέλλοντα στάσεις 

τῶν περὶ τὸν παρεληλυϑότα" καὶ γὰρ ἡ πραγματικὴ TOU 
μέλλοντός ἐστιν" ἐπειδὴ ὃ περὶ τοῦ μέλλοντος λόγος βρα- 

χὺς, οὐ γὰρ διαφορὰς ἐπιδέχεται" δι᾽ ὧν οὐδὲ πολλῷν 
ἐστι στάσεων περιεκτιχός " διὰ τοῦτο ὡς ὀλίγον χαὶ συν- 20 

τομώτερον τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον προὔϑηκχε τοῦ παρελή- 
λυϑότος" πολλῶν γὰρ στάσεων ὃ παρεληλυϑὼς περιε- 

χτιχὸς, καὶ διὰ τοῦτο πολλοῦ χαὶ λόγου δεόμενος παρ- 
ἐχώρησε τῷ βραχυτέρῳ. 

Μαρκελλίνου. Eig τρία διεῖλεν ὃ τεχνιχός" εἰς 25 

ἀφανὲς, εἰς φανερὸν ἀτελὲς, εἰς φανερὸν καὶ τέλειον" 
πληρώσας τοίνυν τὸν περὶ τοῦ ἀφανοῦς λόγον, c τὸν 
στοχασμὸν ἀποδέδωκε, xoi τὸν μετὰ τοῦτον τὸν περὶ 
τοῦ φανεροῦ ἀτελοῦς διεξελϑὼν, ὃ ποιεῖ τὸν ὅρον, βού- 88 
λεται λοιπὸν εἰπεῖν περὶ τοῦ φανεροῦ καὶ τελείου" iv Q ag 
οὐχέτι περὶ οὐσίας ζητοῦμεν, οὔτε περὶ ἰδιότητος, ἀλλὰ 
περὶ ποιότητος" ἡ δὲ ποιότης οὐ μία στάσις, ἀλλὰ γέ- 

l 



224 | XXOA4IA . . 

yog, sig 0 πᾶσαι di λοιπαὶ στάσεις ἀνάγονται" ξητῆσαι 
δὲ ἄξιον, εἰ φανερὸν καὶ τέλειον, πῶς ἔτι συνίσταται" ἀλ- 
λὰ φαμὲν, ὅτι φανερὸν λέγει ἐνταῦϑα. οὗ τῷ ἐγκλήμα-- 
τι, ἀσύστατον γὰρ ἂν ἢν, ? ἀλλὰ χαὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ 

p ὑπάρξει καὶ τῇ φύσει τοῦ πράγματος. Et νόμιμον, 
εὖ δίκαιον, εἰ συμφέρον" ἐνόμισάν τινες ἐνταῦϑα 
μετὰ τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν ὅρον περὶ πραγματικῆς αὐ- 
τὸν εἰπεῖν" ταῦτα γάρ φῆσι τὸ δίκαιον, τὸ νόμιμον καὶ 
τὸ συμφέρον κεφάλαια πραγματικῆς" ἀλλά φαμεν, ὅτε 

40 δίκαιον ἐνταῦϑα λέγει πάσας τὰς στάσεις, ἔνϑα περὲ 
δικαίων ἡ ἐξέτασις, καὶ οὐχέτε ἀμφίβολος ἢ οὐσία" oU- 
δὲ ζήτησις περὶ τοῖ ἀτελοῦς, ἀλλὰ σχοποῦμεν τελείου 
ὄντος χαὶ φανεροῦ, εἰ δίχαιον τὸ πεπραγμένον. Καὶ 
νόμιμον δὲ πάλιν τὰς νομιχὰς" διὰ δὲ τοῦ συμ- 

45 φέροντος τὴν πραγματικήν᾽" ἔστι δὲ καὶ χοινῶς νοῆσαι 
περὶ πασῶν τῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα στάσεων" ὅτι ἐν πά- 
σαις ταῦτα χοινῶς ζητοῦμεν" εἰ δίχαιον, εἰ νόμιμον, εὖ 
συμφέρον. "H v4 τῶν τούτοις ἐναντίων" ὡς πρὸς 
τὰ δύο πρόσωπα τοῦ χατηγόρου καὶ τοῦ φεύγοντος" 

40 ὁ μὲν γὰρ χατασκευάξει, Ore νόμιμον, ὃ δὲ ὅτι παρά- 

vouov àx τῶν ἐναντίων ὡρμημένος. Καὶ ὄνομα μὲν 

γενικὸν τούτῳ ποιότης" ὡς πολυειδὴς οὖσα ? οὐχ 
ἠδυνήϑη στάσις εἶναι ἡ ποιότης" μήτηρ δὲ ἐγένετο 
στάσεων" πλὴν γὰρ στοχασμοῦ xol ὅρου ai λοιπαὶ πᾶ- 

458 σαι ἐντεῦϑεν dip, μηνται" ἐπειδὴ ἡ ποιότης γενιχώτατόν 

ἐστι" γένος γὰρ γενῶν ἐστιν" ἡ γὰρ δικαιολογία sit. 

xov οὖσα χαὶ γένος τῶν ἐξ αὑτῆς καὶ ὑπ᾽ αὑτὴν στά-- 
σεων" καὶ ἀντιϑέσεις ὁμοίως ὑπὸ τὴν ποιότητα εἰσιν, 
οὖσαι xal αὗται γένη μερικώτερα. Κἂν μὲν περὶ 

300570». Τέμνεται ἡ ποιότης εἰς πρᾶγμα καὶ ῥητόν" * 
καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα ποιδῖ τὰς λογικάρ᾽ διὰ τί δὲ προ- 

irœ- 

2 Per. et Ald. ἦεν. 5 Ald. οὖσαν. 4 Par. add. ἦ, γομικὴν. 
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ἐταξε τὴν λογωιήν; ὅτι πρῶτά ἔστι τῶν ῥητῶν τὰ πρά- 
quara "εἰ δέ τις ἡμῖν τό Δημοσϑένους * ἀντιϑῇ, νόμους 
ἔϑεσθε πρὸ τῶν ἀδιχημάτων ἐπ᾽ ἀδήλοις μὲν τοῖς au. 

κοῦσιν, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικηϑησομένοις, λεκτέον, Ott πρὸ 

τῶν ἀδιπημάτων εἶπε οὗ τῶν πραγμάτων. 4 0 y vaipy" 5 
εἰ δέ τις εἴποι, ἀλλὰ ἐν ταῖς λογικαῖς εὑρίσκεται νόμος, 

ὡς ἐν τῷ xera Μειδίου, φαμὲν, ὅτι ἡ σύστασις δήπου 
τοῦ πράγματος τὸ ῥητὸν παραλαμβάνεται" καὶ πάλιν ἐν 
ταῖς νομικαῖς ov περὶ πρᾶγμα ἢ ζήτησις, ἀλλ᾽ εἰς 

κατασχευὴν τοῦ ῥητοῦ παραλαμβάνεται" φασὶ δέ τινες, 10 
ὅτι ἔδει τὴν μὲν νομιχὴν καλεῖσϑαι λογικὴν, τὴν δὲ 
λογικὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ καὶ περὶ πρᾶγμα ἔχει τὴν 
ξήτησιν" λεχτέον δὲ, ὅτι ἐξ ὧν ἑχάτερα τὴν ἰσχὺν ἔχει, 
ix τούτου xal τὴν προσηγορίαν εἴληφεν" ἢ μὲν γὰρ vo- 
μιχὴ ἐκ νόμων ἔχει" χαὶ τοσοῦτον δεῖται τῶν λόγων, 15 
ὁπότε xol ἰδιώτης δύναται τῷ νόμῳ διϊσχυριξόμενος 
ἑαυτῷ βοηϑεῖν" καὶ σχεδὸν ἄτεχνός ἐστι πίστις , ἐκ νό" 
μων ἀποδεικνυμένη " ἡ δὲ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις 

πλείονος δεῖται καὶ τεχνικῆς τῆς τῶν λόγων κατασκευῆς’ 

οὔκ ἀλλαχόϑεν τῶν πραγμάτων ἐχόντων τινὰ ῥοπήν" 20, 
καλῶς οὖν γομεχὴν. ἐχαλεσὲν τὴν ἔγουσαν ὅλην τὴν ξή- 

φησιν ἐπὶ. τοῦ ῥητοῦ, ἢ νόμσν, ἢ ψηφίσματος, ἢ δια» 
ϑήχης, ἢ ἐπιστολῆς, ἢ κηρύγματος ij ruvos ἄλλου er 
γράφου. Νομικὴν ποιεῖ" ἀσφαλῶς" οὗ γὰρ εἶπεν 
τέμνεται, ἐπεὶ οὗ στασὶς αὕτη" περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦ- 25 
pev &xorog* ἐπειδὴ τὰ πράγματα πρῶτα τῶν νόμων" 
ὁ νόμος γὰρ ἐσὶ τοῖς πράγμασιν" ὃ οὖν πέφυχε πρῶτον, 
καὶ προτάττει. τῇ τάξει. "H γὰρ περὶ μέλλοντορι 
“Σημειωτέον, ὃ ὅτι τριῶν ὄντων χρόνων, ἐνεστῶτος , παρε. 
ληλυϑότος, μέλλοντος, ὃ ἐνεστὼς εἰς χρόνον οἱ παρα- 50 

λαμβάνεται, ἐπειδὴ ἀκαριαῖός ἔστε, καὶ ἅμα ἔστι τε καὶ 

^ δ Ex oratione deperdita, 6 Ald. Par. ἀδικησομένοιρ. "Tacite 
eorrexit Reisk. indd. Demosth. 8. V. γύμος: 7 Ald. εἰ, 

RA hetor. IY. 15 
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παρῆλθεν" ἅμα τίχτεται παιδίον xol παρῆλϑεν ὃ τῆς 
γενέσεως χρόνος" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, $ γὰρ περὶ μέλλον-- 

. τὸς ἔχει τὴν ζήτησιν, φανερὸν ἡμῖν κατέστησε, τὶ δια- 
80 φέρει τῆς δικαιολογίας" τῷ χρόνῳ γὰρ τὴν διαφορὰν 
5 αἰνίττεται" προέταξε δὲ τὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ τῶν 
χρόνων τῶν δύο, τὸν ἕνα, φημὶ δὴ τὸν μέλλοντα, μόνη " 

ἀπείληφε" καὶ ὅτε δύο ὄντων εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς, εἰς 
& πᾶσαι ἀνάγονται αἱ στασεις, συμβουλευτιχοῦ καὶ δι- 

κανιχοῦ, τὸ μὲν συμβουλευτιχὸν ἔχει μόνη, τοῦ δὲ δὲ- 

40 χανικοῦ μετέχει" χαϑάπερ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου,Ἠ{ | 
xai τῷ 9 πρὸς “Ἰἐπτίνην, καὶ τῷ κατὰ “Αριστοχράτους. 

Πραγματικὴ γάρ ἐστιν ἀμφισβήτησις περὶ πράγματος μέλλοντος, εἰ 
δεῖ γενέσϑαι τόδε τε ἢ μὴ γενέσθαι" δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι" οἷον 

βουλεύονται ᾿Αϑηναῖοι, εἰ δεῖ ϑάπτειν τοὺς ἐν Μαραϑῶνε 

48 πεσόντας τῶν βαρβάρων. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. ᾿Ατελῶς τὴν πρα- 
γματικὴν ὡρίσατο" τεσσάρων γὰρ ὄντων εἰδῶν τῆς πρα- 
γματικχῆς, τοῦ τε συμβουλευτιχοῦ χαὶ τοῦ κατὰ ἀμφισβή- 
τησιν καὶ τοῦ χατὰ αἴτησιν xol τῆς τῶν παρανόμων ὅ 

.30 γραφῆς, ἐνταῦϑα δίο μόνα ὁ ὁριαμὸς περιλαμβάνει" διὰ 
μὲν τοῦ εἰ δεῖ γενέσϑαι, τὸ συμβουλευτικόν" διὰ δὲ τοῦ 
δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι τὸ κατὰ αἴτησιν" ἐχπίπτουσε δὲ τὰ 
λοιπὰ δύο" οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν παρανόμων γραφῇ τὸ εἰ 

' δῖ γενέσϑαι ἢ μὴ γενέσθαι, οὔτε τὸ εἰ γρὴ δοῦναι ἢ 
' 35 ug* ἀλλὰ τὸ εἰ δεῖ χυρωϑῆναι" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῷ χατὰ 

ἀμφισβήτησιν ἡ ζήτησίς ἐστιν, εἰ δεῖ δοῦναι ἢ μὴ, τοῦ- 
v0 y&Q ὡμολόγηται ἀλλὰ τίνε δοῦναι" διὸ, εἰ μέλλοι 

ὀρϑῶς ἔχειν, οὕτω προακτέον . πραγματιχή ἐστιν ἀμ- 
φισβήτησις περὶ μέλλοντος πράγματος, Eb δεῖ γενέσϑαι 

30 τόδε τε ἢ μὴ γενέσϑαι, ἢ δοῦναι τόδε τε ἢ μὴ δοῦναι 

τόδε, ἀλλὰ ἕτερόν τι, καὶ τίνι δεῖ δοῦναι, καὶ εἰ δεῖ 

6 Ald. τό. 1 Ald. παρὰ νόμων. 
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κυρῶσαι τόδε ἢ μὴ κυρῶσαι" οὗτος γὰρ πᾶσαν περιλαμ- 

βάνει τὴν πραγματικήν" διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰ δεῖ γενέ- 
σϑαι τὸ χατὰ συμβουλήν" διὰ δὲ τοῦ δοῦναι τόδε τι ἢ 
μὴ, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι, τὸ κατὰ αἴτησιν, οὗ γὰρ τὸ δοῦ- 
yai ἢ μὴ, ἐν τοῖς xaT αἴτησιν τῆς πραγματικῆς Gu- δ 
φισβητεῖται εἴδεσι» τοῦτο γὰρ ὁμολογεῖται, ἀλλὰ τὸ εἷ- 

δος τῆς δωρεᾶς" οἷον πότερον στέφανον, ἢ σίτησιν δη- 
μοσίαν ἢ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὃ αἰτεῖ ὁ μέλλων λή- 
ψεσθϑαι" ὥσπερ ὃ Κλέων αἰτῶν Πύϑιος καλεῖσθαι με: 

τὼ τὰ ἐν Πύλῳ" διὰ δὲ τοῦ τίνι δοῦναε τὸ χατὰ ἀμ- 
φισβήτησιν, διὰ δὲ τοῦ εἰ δεῖ κυρῶσαι τὴν τῶν παρα- 

νόμων γραφήν. εἴρηται δὲ πραγματικὴ κατ᾽ ἐξαίρετον" 

οὐχ ὅτι. καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οὐκ ἔστε πραγμα- 

vd, ἀλλ᾽ ὅτι μόνη τῶν ἄλλων πλεονάζει τοῖς πράγμα- 
σι" καὶ ὅτι μόνη τὸν μέλλοντα χρόνον ἐχληρώσατο, cl 
δ᾽ ἄλλαι τὸν παρεληλυϑότα" καὶ ὅτι μόνη περὶ τὸ δι- 
κανικόν re'xol συμβουλευτιχὸν καλεῖται, αἱ δ᾽ ἄλλαι 
περὶ TO δικανιχόν. φασὶ δέ τινες καὶ περὶ τὸν παρῳχη- 
μένον τὴν πραγματικὴν καταγίνεσθϑαι στάσιν" καὶ τού- 

40 

του δείγματα παρέχουσι τὸ περὶ τὴν ? παρανόμων γραφὴν 30 
εἶδος " οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ψηφίσματος οὗ ἔγραψεν Aoioro- 
χράτης᾽ περὶ γὰρ TOU ἤδη γεγραμμένου, φασὶν, ἐστὶν ἡ 7 

ξήτησιρ" ἀλλά φαμεν ὡς οὐχ ἔστιν 7 ζήτησις περὶ τοῦ 

εἰ γέγραπται ἦ μή" ἀλλὰ περὶ τοῦ εἰ δεῖ χυρωθϑῆναι ἢ, 

μὴ, ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ πρὸς “επτίνην, καίτοι ἐχεῖ γρα- 25 
φέντος τοῦ νόμου καὶ δοϑέντος. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τούτου 
περὶ μέλλοντος ἡ ζήτησις, εἰ δεῖ γὰρ ψήφῳ τῶν δικαστῶν 

κύριον γενέσϑαι τὸν νόμον ἢ μή" κατὰ τὸν αὐτὸν λό- 
γον καὶ ἐπὶ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς περὶ μέλλοντος 
7 ζήτησις" οἷον (Φιλίππου τὴν ᾿Ελάτειαν χαταλαβόντος 30 
γράφει Δημοσθένης, ἐξελϑόντας βοηϑῆσαι τοὺς ᾿4ϑη- 

, e 3 Á [end - M 

yaiovg* οὐ y&Q περὶ τοῦ καταλαβεῖν (Φίλιππον τὴν 

2) Ald. τοῦ, scripsi τήν. 
15 ee / 
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᾿Ελάτειαν ἡ ζήτησις, ἀλλ᾽ εἰ χρὴ βοηϑεῖν" ὥσπερ δὲ 
ἐπὶ τῶν προλαβουσῶν στάσεων ἐλέγομεν εἶναι κατὰ φυ- 

γὴν καὶ δίωξιν, κατὰ αἴτησεν xal κατὰ ἀμφισβήτησιν 

εἴδη ξητημάτων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς πραγματικῆς, κατὰ 

δ φυγὴν μὲν χαὶ δίωξιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿4ριστοχράτουρ᾽ χατὰ 

αἴτησιν ὡς ἐπὶ τοὐυτου" νόμος τὸν ἀριστέα αἰτεῖν ἣν 

βούλεται δωρεὰν, ἀριστεύσας τις αἰτεῖ πολίτου φόνον, 

καὶ βουλεύονται οἱ πολῖταν' τοῦ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν 

90 τοῦτο" vóuog τὸν καλῶς πολιτευσάμενον δωρεὰν παρὰ 
19 τῆς πόλεως δέχεσϑαε. ᾿Αριστοφῶν καὶ Ἀέφαλος ἀμ- 

φισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" ἰστέον δὲ ὅτι χοινωνεῖ ἡ xa- 
τὰ φυγὴν xol δίωξιν πραγματικὴ τῷ στοχασμῷ καὶ 
τῷ Opp τῷ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν" ἐπειδὴ ἐν ἑκάστῳ 
αὑτῶν ἐστι xoi φεύγων καὶ διώχων καὶ πρᾶγμὰ χρινό- 

«5 μενον, διαφέρει δὲ ὅτε ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ τῆς 
ὑπάρξεως ἡ ἀμφισβήτησις, ἐν 08? τῷ ὅρῳ τῆς ἰδιότητόρ 

ἐστιν ή ζήτησις" ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ οὔτε περὶ ὑπάρ- 
ξεως, ὁμολογεῖται γάρ" οὔτε περὶ ἰδιότητος , ἔγνωσται 
γὰρ, τέ ἐστε" περὶ δὲ τῆς ποιύτητός ἐστιν ἡ ἀμφισβή- 

30 750ig, ὁποῖον δεῖ γομίξειν τὸν γενησόμενον χρηστὸν ἢ 
φαῦλον, iv ἢ χυρωϑῇ ἢ μη" ἢ δὲ κατὰ αἴτησιν πραγμα- 

τιχὴ τῷ στοχασμῷ καὶ τῷ ὅρῳ τῷ κατὰ αἴτησιν χοινω- 
vti μὲν, ἐν ἑχάστῳ γὰρ xal νόμος ἐστὶν ὃ κελεύων, xol 

εὐεργεσία περὶ τὴν πόλιν γεγένηται" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν 
45 μὲν τῷ στοχασμῷ ἀγνοεῖται, εἰ αὐτὸς εἴη ὁ δεδρακώρ" 

ἄδηλον γάρ" àv δὲ τῷ ὅρῳ ὁμολογεῖται μὲν 0 δράσας 

καὶ τὸ πραχϑὲν παρ᾽ αὑτοῦ" ζητεῖται δὲ εἰ χατὰ τὸν 
γόμον εἴη πεποιηχὼς, ὡς ὁ παύσας φιλόσοφος τὴν τυ- 

ραννίδα" ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ὡμολόγηται μὲν τὸ 
so πραχϑὲν ὑπὸ τοῦ ἀριστέως, ὡς ) κατὰ τὸ ἀπὸ τῶν νό- 

μων διωρισμένον ἐστίν" ἐνίσταται δὲ ὃ ἀντιλέγων φά- 

2 Ald.. δὲ om. ὅ ὡς inserui ex conjectura: abest ab 

Ald, et Par.' vide notam ad Theonis Prog. I. fine. 
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σχὼν μὴ δεῖν τοιαύτας αἰτεῖν δωρεάς" ἡ δὲ κατὰ ἀμ- 
φισβήτησὶν πραγματικὴ xoivovet μὲν, καϑὸ iy ἑκάστῳ 
δύο εἰσὶν ἀμφισβητοῦντες , χαὶ ἀμφότεροι εὐεργέται καὶ 
χρηστοὶ περὶ τὴν πόλιν γεγενῆσϑαι * * διαφέρει δὲ στοι 
χασμοῦ μὲν, ὅτι ἐν ἐχείνῳ παντάπασιν ἕτερος ϑατέρου $ 
τὴν πρᾶξιν ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ" ἐν δὲ τῇ πραγματεκῇ οὐχ 
ἀναιρεῖ δ᾽ ἕτερος τοῦ ἑτέρονυ᾽ τὴν πρᾶξιν, τὸ πᾶν ἕαυ- 
τῷ ἰδιοποιούμενος, ἀλλὰ κατὰ σύγχρισιν ἀμφότεβουι 
προΐασε χαλοὺ χαλλίονα ἑχάτερος ἑχατέρου ἀποδεικνύναε 
ἑαυτὸν πειρώμενος" ὅρου. δὲ, κωϑὸ i» μὲν δρὼ ὁμολογεῖ 10 
μὲν ἑχάτερός τι συμβάλλεσθοι πρὸς τὴν πρᾶξιν τὸν 
ἕτερον" ἐν μέντοι τῷ παρ᾽ αὐτοῦ πεπραγμένῳ τὸ πᾶν 
τίϑεται τῆς ἀραξεως" ἐν δὲ τῇ πραγματιχῇ περὶ βίον 
ὅλον ἡ ζήτησις" καὶ βίος βίῳ ἐνάμιλλος ἑαυτὸν ToU ἂν-- 
τιϑέτου ἀποδεῖξαε λαμπρότερον διϊσγυριζάμενος " ἰστέον 15 
δὲ καὶ τοῦτα, ὅτε ἐν τῇ κατὰ αἴτησιν πραγματιχῇ δεῖ 
καὶ τὸ ὄνομα προστιϑέναν τῆς δωρεᾶς, ov μέντοι y καὶ 
ἐν στοχασμῷ ἢ ὅρῳ" ἔτι καὶ τοῦτο δεῖ εἰδέναι, ὡς οὗ ͵ 
μόνον ἐπὶ πραγριατικῆς τῆς κατὰ ἀμφρσβήτησιν πλείονε 
δύο προσώπων ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις, . : ἀλλὰ xci ἐν 0 

000 ἐνίοτε, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ὅρου" πυνϑανομένῳ τινὶ 

udvreuy ; τεσσάρων, ὁποῖον ἕξει τοῦ βίου τὸ τέλος, ὃ 

μὲν ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρέσεως εἶπεν, ὁ δὲ ἐξ ὕψους πεσόν- | 

τι, 6 δὲ ἐξ ὕδατος ,..δὁ)᾽ δὲ ὑπὸ ϑηρίων" διωκόμενος ὑπὸ 
λματῶν ἀνέβη εἰς δένδραν, ἐκεῖϑεν κατέπεσεν eig ποτα- 35 

μόν" ἐνταῦϑα ϑηρίον παρατυχὸν ὑποδεξάμενον xatéparye" 

«at ἀμφιαβητοῦσιν. οὗ μάντεις, τίς ὃ ἐπιτευχτικὸς 9 τῆς 

ἀληϑείος" ἰστέαν ὅτι ἡ πραγματιπὴ QU μάγον ἕνα' μόνον 

εἰσάγει, ἀλλὰ xal δύο" καὶ ἔτι μέρος vouov καὶ ψηφί- 

σματος" ταὐτὰ καὶ ἐπὶ συνϑηχῶν καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐγ- 39 

γράφων τε καὶ ἀγράφων. 

4 addendum videtur φάσκοντες, 5 Ald. μάντεω, omisso 

$q. τεσσάρων. 6 Ald. ἐπιστενεικὸς. 

ων 
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MaoxasAAivov. Eimo τις ὡς ὅδεε προσϑεῖναι καὶ 
ποιότητος πράγματορ" ἐπειδὴ καὶ ἐν στοχασμῷ περὶ μέλ» 
λοντός ἐστιν ἡ ζήτησις ἐνίοτε, ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν * χρινό- 
μενον πλούσιον τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἀλλὰ λέγομεν, 

δ ὅτι προσέϑηκεν, εἰ δεῖ τόδε γενέσϑαι ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦ- 
yat, ὕπερ οὐχ ἔστε στοχασμοῦ" ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασ- 
σμῷ εἰ ἔστε ζητοῦμεν, εἰ τυραννήσειεν ὃ νέος" ἐνταῦϑα 
δὲ ὁποῖόν τι͵ ἔσται" τὴν γὰρ ποιότητα μόνην ἐξεεάζο- 
μεν" πάλιν ἐρεῖ Tig, ὅτι x&v ταῖς ἄλλαις στάσεσι μέλ- 

40 λον τι ζητοῦμεν, τουτέστι τὴν χρίσιν τῶν δικαστῶν, ἀλ-- 
λὰ λέγομεν, ὅτι χρίσις τῶν δικαστῶν ἐν ἐχείναις μέλ- 

᾿ λοντός ἐστιν, ἐνταῦϑα δὲ τὸ πρᾶγμα αὑτὸ μέλλει, περὴ 
οὗ συμβουλεύομεν ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι" ἑνὸς δὲ ἐπή- 
γαγε παράδειγμα, ἐς ἀπὸ τούτου εἰδότων ἡμῶν καὶ τὰ 

45 ἄλλα χαραχτηρίσαι" βουλεύονται ᾿4ϑηναῖοι, εἰ χρὴ ϑά- 

91 ψαι τοὺς ἐν Μαραϊγδῶνι πεσόντας τῶν βαρβάρων" ὁρᾷς 
ἐνταῦϑα ὅτι περὶ ποιότητος μέλλοντός ἐστιν ὃ λόγος" 

5 , ΠῚ ἢ , 2 [] 3 

εἰ νόμιμον τὸ ϑαπτειν τοὺς πολεμίους, εἰ δίχαιον, δὲ 

συμφέρον" ἃ εἰ xol ἐν στοχασμῷ καὶ Opp ζητοῦμεν, 
$90 ἀλλ᾽ ἄδηλον ἐχαλεῖτο τὸ πρᾶγμα καὶ ἀτελές. 

"4» μέντοι πεπραγμένον 7, περὶ οὗ ἧ κρίσις ἤδη, κοινὸν μὲν ὄνομα 

τοΐτῳ δικαιολογία, ὥσπερ ἐκείνῳ ποιότης. 

Σωπάτρου. du τοῦ πεπραγμένου τὸν παρεληλὺυ- 
ϑότα εἰσάγει, ὃς τεμνόμενος τὰς λοιπὰς ποιεῖ στάσεις. 

25 Ἁ Ὥσπερ ἐχείνῳ ποεότης" ἐχείνῳ φησὶν ὃ τεχνογρά- 
φος, τῷ χκαϑ' ὅλου, τῷ φερομένῳ κατὰ τε τῆς περὲ ἢ 

πρᾶγμα ξητήσεως καὶ τῆς περὶ ῥητὸν, ὅπερ ἐστὶν ἡ ποι- 

ὁτης" ὥσπερ δὲ ἡ ποιότης πολλὰς περιέχουσα στάσεις οὔ 

στάσις ἣν αὐτή, ἀλλὰ μήτηρ στάσεων, οὕτω xol ἡ à- 

$0 χαιολογία, xowov ὄνομα xci μήτηρ στασεων" περὶ γὰρ 

7 Ald. προςϑῆναι. $& Ald. ἔχομεν. 

— — —— — —— — —— LLL. 
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τήν ve ἀντίληψιν καὶ τὰς ἀντιϑετικὼς στάσει" ποιότητα 
δὲ τὴν πραγματικὴν εἴρηχδ τῷ γενικῷ ὀνόματι, ὅτι περὲ 
τὴν ποιότητα ἀφορίζεται" ἔνϑεν xol ἐξήτησᾶν τινες, διὰ 

τί μέρος τῆς ποιότητος καὶ τὴν δικαιολογίαν ἐκάλεσε" 

καίτοι τῆς πραγριατικῆρ δικαιολογούμενον ἐχούσης, ὡς 5 

ἐν ταῖς τῶν παρανόμων γραφαῖς" φεύγων γὰρ ἐνταῦϑα 
καὶ διώχων᾽ εἰ γὰρ τις πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν νομε- 

χῶν τοῦτο ἐρεῖ εἰρῆσθαι ὃ ἐκείνων x δητῶν ἐχουσῶν τὴν 

πᾶσαν ἰσχὺν, ἐροῦμεν , ὡς καὶ ἡ, πραγματικὴ τοῦτο ἔχει 
iy ^? τῇ τῶν παραγόμων γραφῇ" voit ux] γὰρ ἐνταῦϑα 10 

5 ζήτησις " ῥητοῦ γὰρ ξήτησις ὧδε, πότερον παραβέβα- 

σται ἢ μή᾽ περὶ ὧν ἐν ταῖς νομικαῖς ἀχριβέστερον δια- 
ληψόμεϑα' φαμὲν οὖν, ὅτι. εἰκότως μέρος τῆς ποιότητος 

. τὸ δικαιολογεκόν. * οὗ γὰρ ἀεὶ ἡ πραγματικὴ δικαιολογίῳ 

χρῆται" εἰ μὴ τὸ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν τῆς δικαιολο- 15 

γικῆς εἶδος " ἀπὸ τοῦ ἐπιπολάζοντος οὖν xot πλεονᾶξον- 

Tog ἡ πραγματικὴ χαραχτηρισϑεῖσα μέρος τῆς ποιότητος ̂ ! 

τὴν δικαιολογίαν ἔσχεν « 

Μαρκελλίνουι Καλῶς ἐνταῦϑα οὖκχ εἶπεν ζήτη- 

σις, ἀλλὰ κρίσις" κυρίως γὰρ ἐνταῦϑα ἔλαβε τὴν χρίσιν, 40 

ἐπειδὴ καϑόλου dv ταῖς δικαιολογικαῖς, ἐγκλήματα ἔχο- 

μὲν καὶ κατηγορίας. « τοῦτα γὰρ ἔδιον. ταύτων τῶν στά- 
gt?" &Q οὖν xai ἐν ταῖς ἄλλαις λογυκαῖᾳ οὐχ ἔστε δι- 

καιολογία" φαμὲν, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν περὶ τῆς τιμωρίας 

ἡ δικαιολογία" ἑἐνταῦϑα δὲ ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς περὶ 35 

|. αὑτοῦ τοῦ ἐγκλήματος δικαιολογούμεϑα τὸ πεπραγμένον 

δίκαιον εἶναι φάσκοντες * k μὲν οὖν δικαιολογία xai λρ-. 

γιχὴ, ἡ δὲ λογικῆ᾽ οὗ πάντως διχαιολογία, ὁ γοῦν στο- 

χασμὸς καὶ ὅρος λογικὸν μὲν, οὗ μὴν καὶ δικαιολογικαί" 

ἐρεῖ δέ τις, ὅτι καὶ ἐν στοχασμῷ καὶ ὅρῳ οὐ δικαιολο- 39 — 

γηϑήσεται ᾽ ὃ χρινόμενοφ᾽ λέγομεν, ὅτι OU δικαιολογη- 

1 Ald. εἰρεἶσϑαὶ. 3 ἐν Àld. om. 8 Ald. δικαιολογι- 

ϑήσεταρ b. 1. et paullo post. ἷ 
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ϑήσεται, ἀλλ᾽ ἀπολογήσεται" ἕως γὰρ ἔτι ἡ οὐσία τοῦ 
πράγματος καὶ ἰδιότης ζητεῖται, πῶς δικαιολογήσασϑαε 

δύναται" εἰ δὲ καὶ δικαιολογήσεται, ἀλλ᾽ ἔτι ἄδηλον τὸ 
πρᾶγμα καὶ ἀτελὲς, καὶ οὐκ αὐτὸ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα, 

δ εἰ δίχαιον, ἀλλ᾽ εἰ δίχαιον τὸν τοιοῦτον τιμωρεῖσϑαε ὃ 
δικαστῆς ζητήσει. Ὥσπερ ἐκείνῳ ποιότης. ἘΧεί- 
yo λέγει τῇ λογικῇ" αὕτη γὰρ εἶδος τῆς ποιότητος εἰς 
δύο διαιρουμένης τῆς ποιότητος, εἷς τε λογικὴν xoi νο- 

; μικήνε 

40 Πάλιν δ' αὖ καὶ τοῦτο διαιρήσεις δίχα" ἢ Ἶ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιη- 

κέναι, ὡς ἀδίκημα δ φεύγων καὶ κατά τι ἢ χεκωλυμένον ἢ ἢ οὔ" κἂν 

pi» μηδαμῶς φάσπῃ κεχωλύσθᾳαι τὸ πεπραγμένον, ἀντίληψιν ποιεῖ" 

“Σωπάτρου. ᾿Ἐπιπλήξειέ τις τῷ ἙἭ,ρμογένει, ὅτι 
τὸν ἠδικηκότα ὁμολογεῖν λέγει ἀδικεῖν" οὐδεὶς γὰρ πώ- 

15 ποτε, wg φησι Δημοσϑένης,) ὁμολογῶν ἀδικεῖν ἑάλω" ἀλλὰ 
ἀναισχυντοῦσιν, ἀρνοῦνται, λόγους πλάττονται,, πάντα 

ποιοῦσιν ὑπὲρ ταῦ μὴ δοῦναι δίκην" δῆλον γὰρ ὡς ἐὰν 
ὁμολογῇ φεύγων ἡδιχηχέναι , λύεται 3 ἢ ἀμφισβήτησις , 
xal ἕπεται τῇ ὁμολογίᾳ ἡ τιμωρία" “ἐχρῆν οὖν οὕτως 

80 μᾶλλον εἰπεῖν" ἢ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιηκέναι χεκωλυμένον 
Θ2 ὁ φεύγων, ἢ οὔ" οὕτω γὰρ τὴν τε προφανῆ διωρϑοῦτο 

ἁμαρτίαν xai τὴν ἀντίληψιν μετὰ τῶν λοιπῶν ἀντιϑε- 
τιχῶν περιελάμβανεν « 

ἹΜωρχελλίνου, Θαυμασίως προσέϑηχε τὸ ὡς" οὗ 
86 γὰρ ἀληϑὼς ἀδίκημα ᾶ φεύγων ἡμολογήσει" ἀνόητον 

γὰρ ἀδίχημα φύσει τυγχάνει ὃν ἐν ταῖς δικαιολογικάϊς 

τὸ πεπραγμένον" τινὲς δέ φασιν ὅτι περιττὸν τὸ ὡς ἀδί- 
χημα" oU γὰρ λέγει ἀδικεῖν" ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαιαλο- 
γίαν * ἐποίει" ὡς ἀδίκημα οὗν, ὡς ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" 

80 ἐχεῖνος μὲν γὰρ ὡς ἀδίκημα προβάλλεται" ὁ δὲ φεύγων 
—i — — 

4 Ald. οἱ, 2 de fals. leg. p. 408. 3 Ald. λέγεται. 4 Ald, 
δικαιολογία. . 
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ovy ὁμολογεῖ ὡς ἀδίχημα, ἀλλὰ προβάλλεταί τε δίκαιον" 
ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτε πρὸς τὴν περίστασιν ἀφορῶν εἶστδν 
τὸ, ὡς adipe, ὀρϑῶς πρός τε τὴν φύσιν τοῦ πράγμα- 

τος καὶ τὴν περίστασιν ἁρμοζόμενος “ ἐπειδὴ δέ φησι 

πεποιηκέναι τι, εἰχότως καὶ δικαιολογεῦται" καὶ δικαιολο- ὅ 

γίᾳ κέχτηται τὸ τοιοῦτο" διὰ τί δὲ μὴ καὶ ἡ διπαιολο- 
yia στάσις, ἀλλὰ γένος" λέγομεν ὅτι οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ 

ὅτι οὐχ " εἷς τρόπος ὑπάρχει δικαιολογίας, ἀλλὰ πολλοί; 
ὅσοι δὲ τρόποι, τοσαῦται καὶ στάσεις. Καὶ xara vt. 

διὰ τί χατά τι καὶ οὗ καϑόλου; λέγομεν, ὅτι ἐμφαίνει 10 
ὡς ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς φύσει μέν ἐστιν ἀδίκημα τὸ 

πεπραγμένον, χατὰ δὲ τὴν περίστασιν OU κχοχώλυται» 
ἀλλ᾽ ἔχεν ταύτην ἐπικουροῦσαν τῷ ἀδικήματι. 

Ἔστι γὰρ ἀντίληψις ἀνευϑύνου πράγματος εἶναι, δοχοῦντος, ὥς 
ὑπευϑύνον χατηγορία * οἷον γεωργὸς φιλοσοφοῦντα τὰν υἱὸν ἀποκη- 15 

gites. 

Συριανοῦ xal Σωπάτρου. ᾿Ιστέον ὡς οὐχ εὖ 
, ἔχει ὁ ὁριαμός ὃ ἀποδεδομένος τῆς ἀντιλήψεως * δύα 
μὲν εἰδῶν ὄντων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ, τῆς Te ἐπ᾿ 

αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ τὴν χρίσιν ἐχούσης, ὡς ̓ Αλκιβιάδης 20 

ὃ κρινόμενος &y ἐκπώμασι, τὰ περὶ “Σικελίαν γράψαρ, 
χαὶ τῆς ἐκ. περιστάσεως, ὡς ü ζωγράφος. ü ̓ χρινόμενος 

ἐν τῷ' λιμένι γεγραφὼρ τὰ ναυαγιὰα «τῶν ἐμπόρων μὴ 
καταιρόντων" δύο οὖν τούτων εἰδῶν ἀντιλήψεως ὄντων, 

πέντε δὲ τρόπων" τοῦ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαρι- 25 

στέως, ὃν μοιχεύοντά, τὰς κατὰ τὰν περὶ τοὺς μοιχοὺς 
νόμον ἀπέχτεινεν᾽ τοῦ κατὰ φύσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ "Δλχιβιά- — |. 

δον, γελάσαντος ταῖς ὑπρσχέαεσει Κλέωγος ἐπαγγειλαμέ- 

γου τὰ περὶ Πύλον' τοῦ κατὰ τέχνην, ὡς ἐπὶ τοῦ γρά- 
ψαντος ξωγρᾷφου ἐν τῷ λεμένε τὰ Vavayux' τοῦ κατὰ 30 

VO 

. 5 Ald. oum. 
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ἔϑος, ὡς ἐπὶ τοῦ AQustogavovg κρινομένου αἰτίας ϑα- 
γάτου, μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ. δρᾶμα * ὑπεξαγαγόντος “ 

ἑαυτὸν Κλέωνος" τοῦ κατὰ τὰ μὴ χεχωλύσϑαι, ὡς ἐπὶ 
τοῦ γεωργοῦ οὗ καὶ αὐτὸς ἐμνήσθη ^ ὃ ἀποδεδομένος 

δ ὁρισμός" ἕν μὲν τῶν εἰδῶν περιλαμβάνει μάνον, τὸ ἐπ᾿ 
αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ τὴν ζήτησιν ἔχον, ὡς ἐφ; οὗ παρ- 
έἔϑετο παραδείγματος τοῦ γεωργαῦ" τοῦτο γὰρ καὶ uó- 

γὸν μηνύει τὸ ἀγευϑύνου πράγματος εἶναι δοχαῦντος, ὡς 
ὑπευϑύνου χατηγορία" τὸ δὲ ἐχ περιστάσεως εἶδος χατα- 

40 A£Aowtev* ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν τρόπων ἕγα μόνον αἰχειοῦται 
τὸν κατὰ τὸ μὴ κεχωλύσϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ προῤῥηϑθέντος 

τοῦ γεωργοῦ παραδείγματος" ἄλλως τε δὲ καὶ οὐδὲ μό- 
νην τὴν ἀντίληψιν ὃ παρὼν ὁρισμὸς ὁρίζεται" ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἀντίστασιν ὑφ᾽ αὑτὸν ἄγει xoà τὴν μετάστασιν" 

45 χἀχεῖναι γὰρ ἀνεύϑυνα πράγματα ἔχουσι" διὰ χαλῶς 
ἔδοξεν ἐπιδιορϑουμένους τὸν ὁρισμὸν οὕτω προαγαγεῖν" 
ἀντίληψίς ἐστιν ἀμφισβήτησις περὶ πρᾶγμα, ὅπερ ὃ μὲν 
διώχων ὡς ἀδίχημα ἐπάγει, ὃ δὲ φεύγων τὴν ἐξουσίαν 
προβάλλεται τοῦ πεποιηχέναι κατὰ νόμον ἢ φύσιν ἢ 

20 τέχνην ἢ ἔϑος ἢ κατὰ τὸ μὴ κεχωλύσϑαε' ὡς ὑπευϑύ- 
voy ἢ ἐκ περιστάσεως χατηγορία" οὗτος τοῦ προαποδε- 
δομένου ἀχριβέστερος" ὡς πάντα τὼ ἑλλιπῶς ἔχοντα διορ- 
ϑωσάμενος" λέγεται δὲ τῶν τῆς [ἀντιλήψεως τρόπων 

᾿ ὃ μὲν χατὰ νόμον, διότι τὸν νόμον ὃ φεύγων προβάλ.- 
25 λεται τὴν ἄδειαν αὑτῷ τῆς πραξεως παρασχεῖν" ὁ δὲ 

κατὰ φύσιν" διότι τὸ γελᾷν φυσικὸν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρις, 
93 xal τοῦτο προβάλλεται ὡς ἀνεύθυνον" οὗ γὰρ τὸν φι- 

λόγελων τις χρίνεν ἐπ᾿ αὑτῷ τούτῳ, φύσεως γὰρ ἔργον" 

1 Ald. δρᾶγμαν. 83. Par. ad marg. Ὅρα ὅτι ἐν τούτοις πᾶσι 
φύσει μὲν ἀνεύθυνον τὸ κρινόμενον, ἄλλοθεν δέ πως, καϑάπερ εἷ- 
ρήκαμεν, ἐκ περιστάσεως ὑπεύϑυνον γένεται, αὐτίχα γὰρ τοῦ ἀρι- 
στέοης ἐὰν τὴν ὑπόληψιν περιέλῃς, οὐκέτε δύναται κριϑῆναι ὃ τὸν 
μοιχὸν ἀποχτείγας. 
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ὃ δὲ χατὰ τέχνην, ἐπεὶ χαὶ ὁ ζωγράφος τὴν τέχνην 
προβάλλεται rag ἀφορμὰς τῆς γραφῆς παρασχεῖν" μιμη- 
tux) γὰρ παντὸς οὑτινοσοῦν τῶν αἰσϑητῶν 1 γραφική" 
0 δὲ xard ἔϑος" ἐρεῖ γὰρ “Ἀριστοφάνης, ὡς ἔϑος ἐν 

τοῖς Διονυσίοις χαϑεῖναι τὰ δράματα" ὃ δὲ κατὰ τὸ δ 
μὴ κεκχωλύσϑαι" διότι ἐπ᾽ ἐξουσίας ἐστὶν ἑχάστῳ 0-ffov- 
λεται ἐν ἐχπώματε γράφειν" οἱ μὲν οὖν αἰτιώμενοι τὸν 
ὁρισμὸν οὕτως" ἐγὼ δ᾽ εἴποιμ᾽ ἂν, ὡς εἰ μὲν κατὰ τὴν 
ἀπόδοσιν τοῦ ὁρισμοῦ τις εὐθύνοε καὶ τὴν ἀκριβολο- 
γίαν τῆς ἀποδόσεως oUx εὖ ἔχει ὁ Ἑρμογένους ὁρισμὸς, ἅτε 40 
δὴ μὴ ἐκ γένους ἀποδεδομένος᾽ καὶ διαφορῶν" εἰ δὲ καὶ 
xa" ὑπογραφὴν ἀσφαλὴς καὶ ἀνεύϑυνος, καὶ τῷ ἁπλου- 

στέρῳ τῶν φιλαιτίων νικῶν τὰς " μέμψεις, πάντα γὰρ 
περιλαμβάνει καὶ τὰ εἴδη xoi τοὺς τρόπους, xol τοῦτο 

δῆλον καὶ τοῖς μιχρὸν περιστήσασι περὶ τὰ τοιαῦτα" 15 
χοινωνεῖ δὲ ἀντίληψις στοχασμῷ, ὡς xal ἐπὶ τούτου, συνε- 

χὼς τις iv τοῖς ϑεάτροις. συρίττεται καὶ χρίνεταν καχοῦ 
βίου" στοχασμὸς τοῦτο καὶ πάλιν τοὺς φυγάδας ἐξεῖναι 

- ἀποχτιννύναι" * πολλούς τις χαταστείχοντας ἀναιῤεῖ φυ- 
γάδας καὶ κρίνεται xaxov βίου" ἀντίληψις τοῦτο. ἀμφό- 40 
vega δὲ χοινωνεῖ" καϑὸ βίου ἐξέτασίς ἐστιν ἐν ἀμφοῖν 
καὶ κατηγορία 0 αὐτή᾽ διαφέρει δὲ κατᾷ μὲν Μινουχια- 

ψὸν, χαϑὸ ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ, ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεποιή- 

κασιν, ἡ κρίσις, ἐν ἀντιλήψει δὲ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς πεποίη- 
κεν" ἡ δὲ ἀντίληψις" διαφορὰ παντὸς στοχασμοὺ πρὸς ἃς 

, ἀντίληψιν. αὕτη" ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἄλλο τὸ πρα- 
χϑὲν, ἄλλο τὸ χρινόμενον" ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τὸ πρα" 

χϑέν" οὕτω γὰρ καὶ οἱ στοχασμοὶ, οἱ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις, 
πεποίηχε. τὴν κρίσιν ἔχοντες, μάλιστα κοινωνοῦσιν ἄντι- 
λήψεσιν" διὸ καὶ ἀντιληπτικὸν ἔχουσι χεφράλαιον' ἔστι go 
δὲ στοχασμοῦ μὲν ἡ νύχτωρ δαχρύουσα γυνὴ καὶ χρινο- 

μένη μοιχείας ὑπόδειγμα" ἀντιλήψεως δὲ ὁ τοῦ δολοςφο- 
N 

$ Ald. νικῶντα. ἐᾷ Ald. ἀποκχτεννύναι. "4 
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γηϑέντος πένητος υἱὸς τῷ πλουσίῳ καταχολουϑῶν xol 

συχοφαντίας κχρινόμενος᾽" ἀμφότεροι γὰρ τὴν " τοῦ 
δακρύειν ἐξουσίαν προτενοῦνται" διαφέρουσι δὲ, ὅτε ἐν 

μὲν τῷ στοχασμῷ σημεῖόν ἐστι τὰ δάχρυα τῆς μοιχείας" 

δὲν ἀντιλήψει δὲ αὐτὰ τὰ δάχρυα τὸ ἀδίκημα" ἔτι χοι- 
γωνοῦσιν ἀντιλήψεις στοχασμοῖς ἐν τοῖς χατασοφισμοῖς" 

ὑπόδειγμα δὲ στοχασμοῦ μὲν τοῦ ἐχ χατασοφισμοῦ τοῦτο" 

γόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρατηγεῖν' ϑέμενός τις υἱὸν ἐστρα-. 

rijynos μετὰ τὴν στρατηγίαν ἀπεχήρυξε τὸν υἱόν" xol 
10 χρίνεται κατασοφισμοῦ" ἀρνεῖται γὰρ ἐνταῦϑα πάντη τὸν 
^ χατασοφισμόν" οἷον ὡς οὐ διὰ τὸ στρατηγῆσαι ἔϑετο" 

εἰ γὰρ ὁμολογήσει, ἀσύστατον" ἔχει δὲ μετάϑεσιν αἰτίας, 
ἢ τὴν ἀταξίαν τοῦ παιδὸς ἢ τὸ μὴ στέργεσϑαι ἴσως 
παρ᾽ αὐτοῦ" ἀντιλήψεως δὲ, οἷον ἐξεῖναε τοῖς πατράαιν 

45 ἰσοκληρονόμους τάττειν τοὺς νόϑους τοῖς γνησίοις " ἔχων 
τὶς voOov éx δούλης χαὶ γνήσιον, ἔταξεν ἀμφοτέραυς 
ἐσοκληρονόμουρ" ὃ φόμος δέδωχε τῷ γνησίῳ τῆς Ówva- 

μῆς τὴν ἐξουσίαν" ὃς τὴν παροῦσαν οὐσίαν μερίδα ϑεὶς 
ἀντέϑηχε τῇ ἑτέρᾳ μερίδε τὴν τοῦ νόϑου μητέρα" καὶ 

20 ἐπέτρεψεν ἐκλέγεσθαι" εἵλετο μὲν οὖν τὴν μητέρα" δι- 
κάζεται δὲ κατασοφισμοῦ τῷ γνησίῳ" ἀντιληπτιχὸν δὲ 
τοῦτο" τὴν γὰρ ἐξουσίαν προκαλεῖται τοῦ ὡς ἂν ἐϑέλαε 
διανέμειν" διαφέρει ὃ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ ἐπὶ συμ- 
βᾶντι τὸ τοῦ κατασοφισμοῦ ἔγκλημα ποιεῖται." τὸ yaQ. 

45 ἀποχηρῦξαι τὸν παῖδα τὴν ὑπόνοιαν TOU κατασοφισμοῦ 

πεποίηκεν" ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐχ ἐπισυμβέβηχεν᾽ ἀλλ᾽ 
αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ πεπραγμένον ὑπεύϑυνον εἶναι δοχεῖ"“ 
κοινωνοῦσι δὲ καὶ ὅροις $ αἱ ἀντιλήψεις" ἐν ἀμφοτέροις 
γὰρ ἔσϑ᾽ ὅτε εὑρίσκεται ἐξουσία xal ζήτησις τοῦ εἰ τοῦ- 

30 τό ἐστι τὸ ἀδίχημα" ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου, ὃν ἐπὶ τῇ 
γυναικὶ ὡς μοιχόν τις εὑρὼν ἀπέχτεινε" κατὰ ἀντίληψιν 
γὰρ οὗτος ὃ ὅρος προάγεται" ἀντιληπτιχὸν γὰρ τὰ al. 

$ Ald, τῆς. 6 Ald. ὅρις. 
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ναι ὡς μοιχὸν ἀποχτεῖναι" τὸ δέ γε εἰ μοιγὸς ὁ εὐνοῦ- 
χος ζητεῖν ὁρικόν" καὶ ὅρου μὲν τοῦτο παράδειγμα" ἀν- 9A: 
τιλήψεως δὲ τῆς κατὰ ὅρον ἐξεταζομένης τοῦτο" ἔγραψέ 
τις τὰ περὶ «Σικελίαν προὔϑηχε δημοσίᾳ" καὶ χρίνεται 
δημοσίων ἀδικημάτων᾽ δρικῶς 7ὰρ ἐξετάζεται" περὶ γὰρ δ 

ὄνομα ἔχει τὴν ζήτησιν" οἷον εἰ δημόσιον τοῦτο ἀδίχημα" 

διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὅρῳ περὶ ὁμολογουμένου ἀδικήμα- 

τος ἐλλιπῶς ἔχοντος ἡ ζήτησις ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τοῦτο 
ξητοῦμεν, εἰ ἀδίκημα τὸ im ἐξουσίας τοῦ δεδρακότος 

| πραχϑέν.. 40 
J Μαρκελλίνου. Ζητητέον΄ πῶς εἰ ἀνεύϑυνον τὸ 

πεπραγμένον συνίσταται" καὶ λέγομεν, ὅτε τῇ περιστάσει 
ὑπεύϑυνον γίνεται ϑαυμασίως δὲ ἔχει καὶ 9 προσϑήχη 
ἀνευϑώνου δοχοῦντος" οὐ γὰρ πάντως ἀνεύϑυνον " οὐδὲ 

γὰρ εἶπεν ὄντος" ἢ γὰρ ἂν ἀσύστατον Qv* διὸ δοκοῦντος 16 
εἴρηκεν, οὐχ ὄντος" καὶ πάλιν ἀσφαλῶς προσέϑηχεν 
ὑπευϑύνου" οὐχ εἶπεν ἄντιχρυς ὑπευϑύνου, y γὰρ ἂν 
οὐχ ἀντίληψις, ἀλλὰ μία τῶν ἀντιϑετικῶν ἐγένετο" do- 
κοῦντος διὰ τὴν φύσιν εἶναι ἀνευϑύνου, γινομένου δὲ 
ὑπευϑύνου διὰ τὴν περίστασιν" τινὲς δέ φασιν ὅτι κα- 20 
κῶς ὡρίσατο" ἁρμόζει γὰρ καὶ κατὰ πασῶν τῶν ἀντι- 
ϑετιχῶν᾽ οὐδὲ ἐν ἐκείναις γὰρ ὁμολογεῖ τις ὑπεύϑυνος 
εἶναν, ἐπειδὴ ἥχωχεν" ἁμαρτάνουσι δέ" τοὐναντίον γὰρ Τ 
ἐν ἐκείναις μὲν ὑπευϑύνου πράγματος εἶναν δοχοῦντος 
ὡς ἀνευϑύνου ἀπολογία" τούτῳ διαφέρουσι τῆς ἀντιλή- 25 
ψέως, ὅτι ἐν ἐχείναις μὲν ἀπὸ φύσεώς ἐστιν ὑπεύϑυνον 

τὸ πραχϑέν" διὰ δὲ τὴν περίστασιν, λέγω δὲ τὸ ἀνα- 
ξεῦξαν τοὺς πολεμίους, ἀντιτάττεται ὃ φεύγων λέγων 
ἀνεύϑυνον τὸ πραχϑὲν διὰ τὴν εὐεργεσίαν" τὸ δὲ ivav- 
τίαν ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεωρ" ἀνεύϑυνον μὲν τὸ φιλοσοφεῖν" 30 
διὰ δὲ. τὴν τοῦ γεωργοῦ περίστασιν ὡς ὑπεύϑυνον xpi» 

᾿ψεται" ἔστι δὲ xol ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως ἀπὸ τοῦ συμ- 

7 Ald. μέν. Par. γὰρ. 
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βεβηχότος" οἷον ἐπρέσβευσε Φρύνων " περὶ εἰρήνης πρὸς 
Φίλιππον" ἐσπείσατο τὸν παῖδα ὡραῖον ἐχεῖ χαταλιπών" 
ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας 

εἷλεν, ἔλυσε τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ xolverat Δημο- 
5 σϑένης δημοσίᾳ" ἐνταῦϑα καὶ παραγραφιχὰ διάφορα 
ἐμπεσεῖται" οὐ δεῖ με χρίνεσϑαι" περὶ ὧν ἐποίησε Φίλιπ- 
πος ἐχϑρὸς ὦν" ἔδει τότε ἀντιλέγειν" τρίτον ὅτε οὐ δί- 
καίον ἐφ᾽ οἷς ὁ δῆμος ἔγνωχε κρίνεσϑαέ us. 

40 ᾽Εὰν δὲ ὁμολογῇ τι πεποιηκέναι, ἧς ἀδίκημα, ὄνομα μὲν πάλιν γενι- 
κὸν τούτῳ ἀντίϑεσις" διαιρήσομεν δὲ οὕτως καὶ τοῦτο, ἤτοι γὰρ 
aig ἑαυτὸν ἀναδέχεται πᾶν ὃ φεύγων τὸ γεγονὸς, ἢ εἴς τε τῶν ἔξω- 

Ou αὐτὸ μεϑίσίησι" κἂν μὲν͵ εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχηται, 

ποιεῖ ἀντίστασιν. 

45 Σωπάτρου. Καλῶς προσέϑηχε τὸ yevixóv, ol γὰρ 
πρὸ τούτου τεχνιχοὶ πλὴν Μινουχιανοῦ ἀντίϑεσιν μίαν 
ἔσασι στάσιν, διὰ τοι τοῦτο, ἵνα μὴ πλάνη τις ἐμπέσῃ, 
προσέϑηχε τὸ γενιχὸν, ἵνα μηνύσῃ, ὅτι ov στάσις ἐστὶν, 
ἀλλὰ γένος" στάσεων" ἕχαστον γὰρ γένος τέμνεται εἰς 

20 εἴδη" ἔσϑ᾽ ὅτε xol εἰς ὑπάλληλα γένη" οὕτως ἡ μὲν ποιό- 
της τέμνεται εἰς λογικὴν xol νομιχήν᾽ m δὲ λογικὴ εἴς. 
τε πραγματικὴν καὶ δικαιολογίαν" ἥτις δικαιολογία ὑπαλ - 
ληλον γένος οὖσα τέμνεται εἰς ἀντίληψιν καὶ ἀντίϑεσιν" 
ὕπαλληλον δὲ καὶ αὕτη γένος" xol γὰρ τέμνεται εἰς τὰς 

45 τέσσαρας ἀντιϑετιχὰς, ἀντίστασιν, ἀντέγχληια, μετά- 
στασιν, συγγνώμην᾽ ἀντιϑετιχαὶ δὲ λέγονται, ἐν ταύταις 
yap μόναις ταῖς στάσεσι, προδήλου τινὸς ὄντος ἀδιχή“ 

ματος ὁ φεύγων ἀντιτίϑησί tL, ὥσπερ κωλύων τὴν ὅλην 

ἀτραπὸν τοῦ λόγου xal σπανίζων. τὸ ἔγχλημα" ὅπερ οὔτε 

30 ἐν ϑρῳ οὔτε ἐν στοχασμῷ, οὔτε ἐν ταῖς προλαβοῦσαις 

ἐστὶν εὑρεῖν" οὐ γὰρ πρόδηλον ἐν ἐκείναις, ὡσπερ ἐπὶ 

8 Cfr. Dem. de fals. leg. p. 112. 1 Ald. μηνύσει, 
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τούτων τὸ ἀδίκημα , ἀλλὰ ἄδηλον παρὰ τῷ δικαστῇ, διὸ 

καὶ ζητεῖται" ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιϑετικῶν οὐχ οὕτως" ἀλλ᾽ 

ὃ μὲν δικαστὴς οἷδε τὸ ἀδίκημα, πρὸς τοῦτο δὲ ἀντιτί- 
ϑησί τε ὁ φεύγων λυτικόν" τὸ τὸ γὰρ χατασχάψαι τὸ 
τεῖχος ἀδίκημα παρὰ τῷ δικαστῇ roiveras, πρὸς Ὁ O5 
φεύγων τὴν νίχην͵ ἀντιτίϑησιν' τό τε τὸν τρισαριστέα 

τὸν υἱὸν ἀνελεῖν, ἀδίκημα olósv ὃ διχαστής" ἀντιτίϑησι 
δὲ τούτῳ τὸ ἡταιρηχέναι" ὡσαύτως χαὶ τὸ μὴ ἐν τῷ 95 
ὡρισμένῳ πρεσβεῦσαι καιρῷ ἀδίκημα προφανὲς ἀντιτί- 

ϑησί τι ὥσπερ λυτιχὸν ὁ φεύγων. 10 

Μαρκελλίνου. 'H δικαιολογία, ὡς ἤδη προειρή- 
xapsy, τέμνεται εἰς δύο, TO τε κεκωλυμένον xol μή᾽ τὸ ^ 
μὲν οὖν μὴ κχεχωλυμένον καὶ δοχοῦν εἶναι ἀνεύϑυνον, 
ποιεῖ στάσιν μίαν" τὸ δὲ ἕτερον ποιεῖ τὴν ἀντίϑεσιν, 
οὐ στάσιν μίαν, ἀλλὰ γένος, 0 τέμνεται εἰς τέσσαρας 15 
στάσεις" τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετάστασιν, τὸ ἀντέγκχλη- 
μα, τὴν συγγνώμην εἴρηται δὲ ἀντίϑεσις, ὅτι ἀντιτίϑη-. 
σιν ὁ φεύγων ὡσπερ ἔρυμά τι δίχην ῥεύματος φερομέ- 

yOU τοῦ διώκοντος" ἐπειδὴ καὶ ὁ φεύγων ὁμολογεῖ ἐν- 

ταῦϑα τὸ ᾿ἀδίκημα, καὶ δέεται τρόπον τινὰ εὑρεῖν ἀπο- 20 
λογίαν ἀντιστῆσαι τῇ ῥύμῃ τοῦ διώχοντος" τινὲς δὲ ἀν- 
τίϑεσιν διὰ τοῦτο εἰρήχασι καλεῖσϑαι, ἐπειδὴ ἑαυτῷ 

᾿ἀντιτίϑησιν ὃ φεύγων διὰ τοῦ ὁμολογεῖν τὸ ἀδίχημα 
ὅπερ ἄτοπον. Κἂν μὲν εἰς ἑαυτὸν ἀν αδέχετατ' 
τοῦτο λέγει ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ’ ̓ἔγχλημα τὴν &vti- 25 
στασιν" ἐν μὲν yag μεταστάσει καὶ συγγνώμῃ ἀχούσιον 
τὸ πραχϑέν" ἐν δὲ ἀντιστάσεε καὶ ἀντεγχλήματι ixov- 

gi0v.. ἐν μὲν οὖν τῇ ἀντιστάσει τὸ πᾶν ἑαυτοῦ viera 
εἶναι ὁ φεύγωυ, τῷ συμφέροντι «φιλοτιμούμενος, καὶ 
ϑαῤῥὼν ὡς διὰ τῆς εὐεργεσίας λύσει τὰς αἰτίας" ἐν δὲ 30 
τῷ ἀντεγχλήματι οὐ τὸ πᾶν ἑαυτοῦ τίϑεται" ἀλλὰ τὸ μὲν 
ἑαυτοῦ, τὸ δὲ τοῦ πεπονθότος, ἄξιον αὑτὸν φάσχων 
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ὧν πέπονθεν εἶναι" “ὥσπερ ὁ τρισαριστεὺς τὸν υἱὸν d 

σποχτείνας πορνεύοντα καὶ κρινόμενος φόνου. ᾿“ντίστα» 

σιν ποιεῖ. Μία τῶν ἀντιϑετιχῶν ἐστιν" ἴδιον δὲ αὖ- 

τῆς τὸ τὸν κρινύμενον ὁμολογεῖν μὲν πεπραχέναε ὃ dy- 

5 χαλεῖται καὶ λέγειν ἡδικηχέναι , ἀντιϑεῖναι δέ τι μεῖξον 

εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ γινόμενον τοῦ ἀδικήματος" ὃ πει- 

ρᾶται ὁ κατήγορος ἀναγκαίως ἀποδεικνύναι ἧττον τὴς 

᾿ βλάβης" εἰχότως δὲ ὁμολογεῖ ὁ φεύγων τὸ ἀδίχημα᾽ ov- 

δὲ γὰρ δύναται ἔξαρνος γενέσθαι: οὕτως ὁμολογούμενόν 

40 ἐστε διὸ καὶ ἀνϑίστησι τῷ ἀδικήματι τρόπον ἀπολο- 

γίας εὔλογον" ὅϑεν xol ἀντίστασις κέχληται nagd? τὸ 

ἀντιστῆσαι τὸ εὐεργέτημα τῷ ἀδικήματι- 

Τίνεται γὰρ ἄντίστασις, ὅταν ὁμολογῶν ὃ φεύγων πεποιηκέναι τι Ug 

ἀδίκημα ἀνθιστᾷ ἕτερόν τι εὐεργέτημα μεῖζον δι᾿ αὐτοῦ τοῦ 

45 ἀδικήματος πεπραγμένον: 

Συριανοῦ. Καλῶς εἶπεν δι᾿ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήμο- 

τος πεπραγμένον" χρὴ γὰρ ἀντιτιϑέναι τῷ δοχοῦντι ELM 

κήματι γεγονέναι εὐεργεσίαν μείξονα δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀδι- 

χήματος πεπραγμένην τῷ φεύγοντι, ἵν᾽ ἡ δικαιολογίας 

20 ἀφορμὴ πρὸς τὸ ἐπαγόμενον ἔγχλημα" ἄλλ᾽ ἐπειδὴ λέγε- 

ται οὐχ ὀρϑῶς τὸν φεύγοντα ὁμολογεῖν ἠδικηκέναι δέον 

οὕτω ϑεραπεύοντας τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδόναι" ἀντίστασίς 

ἐστιν ὅτ᾽ ἂν ὁ μὲν χατήγορος ἐπάγῃ τὶ ὡς ἀδίχημα, 

ὁ δὲ φεύγων αὐτὸ τοῦτο ἀρχὴν εὐεργεσίας λέγῃ" καὶ δέ͵ 

25 αὑτοῦ τοῦ ἀδιχήματος μεῖζον TO πραχϑὲν εὐεργέτημα. 

Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. «Θαυμασίως ἡ 

προσϑήκη τοῦ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος" οὔτε γὰρ ἐπεισ. 
ἄξει * ἄλλο ἔξωϑέν εὐεργέτημα" καὶ ἅμα ἐδήλωσε διὰ 
τούτου τὴν διαφορὰν τῆς ἀντιστάσεως πρὸς τὸ ἀντι- 

στα- 

4 Ald. ἐπισάξει ἄλλο ἔξοθεν. 
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στατικὸν κεφάλαιον". " μὲν γὰρ ἐξ aurov τοῦ ἀδιχήμα-. 
τος ἔχει τὸ εὐεργέτημα, τὸ δὲ ἔξωϑεν καὶ οὐχὶ ἐχ. τοῦ 

ἀδικήματος. παράδειγμα τοῦ ἀντιστατιχοῦ ἐν τῷ κατ᾽ 
Aioxivov, ἐν οἷς ὁ ῥήτωρ φησίν" ἂν τοίνυν ἀντὶ Φω- 
κέων χαὶ Πυλῶν “Χεῤῥόνησος ὡς περίεστι τῇ πόλει λέ- 5 
7" εἰ ÓE τις εἴποι, ὅτε xal ἐν μεξαστάσει εὑρίσκομεν 
εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος. ὡς ἐπὶ τοῦ ἄνα-, 

ξεύξαντος ̓ ἀρχιδάμου ἐν τῇ νόσῳ, ἀπὸ γὰρ τῆς dvayu- 
ρήσεως τὴν εὐεργεσίαν προβάλλεται τὸ L1) νοσῆσαι αὖ» 

τοὺς, ἐροῦμεν, ὅτι πρῶτον μὲν τοῦτο ἀναίρεσίν τινὸς 10 
ἔχει χακοῦ ἢ φυλαχὴν τινος μέλλοντος: κακοῦ, οὗ γεγο" 
μένην τινὰ κατόρϑωσιν * "ἔπειτα ἄδηλόν ἐστιν ἐν τούτῳ 
τὸ εὐεργέτημα καὶ χατὰ στοχοστιχὴν ζήτησιν ; ξητοῦμεν 96 - 

γὰρ, ᾿πότερον διὰ τὴν νόσον ἢ προδοσίαν ἀνεχώρησεν . 
ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει δεῖ ὁμολογεῖσθαι τὴν "εὐεργεσίαν, 15 
συγχρίνεσϑαι δὲ πρὸς τὸ ἀδιχημα" συνέξζευχται δὲ καὶ 

ἄλλαις στάσεσιν ἡ ἀντίστασις, ἔστε γὰρ εὑρεῖν, ἐν τῷ 

αὑτῷ καὶ μετάστασιν χαὶ ἀντίστασιν" ὡς ἐν τῷ ζητή-- 

ματι ᾧ προειρήχαμεν τῷ ἀναξεύξαντι ᾿Αρχιδάμῳ καὶ 
χρινομένῳ δημοσίων" μεϑίστησι μὲν γὰρ τὸν ἐπὶ τὴν 1ᾳ 

αἰτίαν καιρόν' ἐρεῖ δὲ καὶ λυσιτελέστερον εἶναν τὸ anal 
ϑεῖν τοῦ μεῖναι. 

*4» δὲ εἴς τι τῶν ἔξωθεν" ἥτοι T. εἰς αὑτὸν τὸν παϑόντα ἢ εἷς ἄλλο 

τι" κἂν μὲν εἷς τὸν παϑόντα, πριεῖ ἀντέγκλημα " γίνεται γὰρ dv- 

. δέγκλημα, ὅταν ὁμολογῶν ὃ φεύγων πεποιήκέναι τε ὡς ἀδίμημα ἄν. 25 7 
τεγκαλῇ τῷ πεπονθότι ὡς ἀξίῳ παϑεῖν ἃ πέπονϑεν. 

“Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. ᾿Επιστῆσαι ἄξιον, 
τίνος ἕνεχεν ? πανταχοῦ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς στα“ 
σεως τὸ παράδειγμα πρὸς ἀχριβεστέραν. τιϑεὶς εὐθὺς 
διάγνωσιν τοῦ προχειμένου, ἐπὶ ἀντιστάσδως καὶ ἀν- 30 

͵ 

4 Ald. εἴ τοι." 3 Ald. ἕνέγκεν. ᾿ 
Rhetor. IV. | 16 



"AN | €X041A 

veyziguetog Ovyi τοῦτο ἐποίησεν" ὑπέγραψε γὰρ μόνον 
οὐδὲν προῦ εἰς παράδειγμα". φαμὲν οὖν ὡς εἰκὸς τοῦτο 

ποιῆσαι, διὰ τὸ πᾶντη δήλην ἔχειν ? τὴν ἔννοιαν, καὶ. 

ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς ὑκογραφῆς εὐεπίστασον slvai τὴν τούτων 
5 γνῶσιν, ὅϑεν wal οὐδὲ τί ἐστιν ἀποδέδωχεν, ἀλλὰ πῶς 
γίνεται, σαφέσταάτην διὰ τούτων ποιούμενος τὴν διδα-- 

σχαλίαν καὶ οἷον μετὰ ὑποδείγματος" παράδειγμα δὲ 
ἀντιστάσεως μὲν τοῦτο" ἐν πολιορχίᾳ τῶν στρατιωτῶν 
καταφευγόντων ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ μὴ βουλομένων πολε- 

“40 μεῖν χατέσχαψεν ὁ στρατηγὸς τὸ τεῖχος" ἐξελϑόντες οἱ 
στρατιῶται νεμικήχασι τοὺς πολεμίους" καὶ μετὰ τὴν wi- 
πην χρίνεται ὃ στρατηγὸς ἐπὶ τῇ τοῦ τείχους χαταδσκαφῇ 

δημοσίων ἀδικημᾶτωγ' ἀντεγχλήματὸς δὲ τοῦτο" τρισα- 
ριστεὺς ἑταιροῦντα τὸν υἱὸν ἀπέχτεινε xal χρίνεται φό- 

15 yov* χρὴ δὲ xqh τούτῳ ἐπιστῆσαι, πῶς φησιν O τεχνικὸς 
τοῦτο" ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως παρ᾽ ἑαυτῷ τὸν φὲύγον- 
τα τὸ ἔγχλημα τίϑεσϑαι, ἐπὶ δὲ ἀντεγχλήματος τὰ ἔξω- 
ϑὲν αἰτιᾶσϑαι" ἐρεῖ yaQ τις τοῦτο καὶ ἐπὶ ἀντιστάσεως, 
ὡς χαὶ αὐτὸ ἔξωθεν ἔχει τὸ αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ 

30 πεποιηχότι ἐστίν" ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως ἔξωϑεν 
τὸ καταναγχάσαν αὑτὸν τὸν παῖδα, οἷον ὃ τοῦ παιδὸς 
διερϑαρμένος βίος, οὕτω χαἀνταῦϑα εἴποιμ᾽ Gv ἔξωϑεν 
εἶναι ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεως τὸ χαταναγχάσαν τὸν στρα- 
τηγὸν διελεῖν τὸ τεῖχος, τὴν τῶν στρατιωτῶν ῥᾳϑυμίαν" 

45 εἴποι γὰρ ἂν, ὅτι ἡ χαχία καὶ ἡ φυγὴ τούτων ἠνάγκα- 
σέ μὲ τοῦτο ποιῆσαι" πῶς οὖν ὁ τεχνικὸς τὸ παρ᾽ ἑαυτῷ 

καὶ τὸ -ἔξωϑεν ἀντίσεασιν καὶ ἀντέγκλημα ἐχαραχτήρι--: 
σεν" ἀλλ᾽ ἴσως ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως οὐδὲν τῶν ἔξω-- 

ϑὲν αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ πεποιηκότι τὸ πᾶν ἀνατίϑε- 
30 ται ὡς μήτε προφανοῦς ὄντος, ὡς δειλίᾳ χαταπεφεύγασε 

τῷ τείχει οἱ στρατιῶται" εἰκὸς γὰρ καὶ φυλαχῆς ἕνεκα 

8 Ald. ἔχει. 
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τοῦτο ποιῆσαι" μήτε ὡς ἁλώσονται ὑπὸ τῶν πολεμίων" 
τοῦτο γὰρ ἀμφίβολον᾽ ἀμφιβόλου δὲ ὄντος τὸ πᾶν τοῦ 
γεγονότος τὴν τοῦ στρατηγοῦ αἰτιᾶται γνώμην" ἄλλως 
τε χαὶ τὸ πεσονϑὸς οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ παρώξυνε τὸν πε- 
ποιηχότα" τεῖχος γὰρ μηδὲν μήτ δρᾷν μήτε πάσχειν 5 
δυνάμενον" xal τὸ πραχϑὲν εὐεργεσία, εἰ xal μὴ τοῦ 
πεπονϑότος" ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος τὸ πᾶν τῆς αἰτίας, 
τῶν ἔξωϑεν λέγει, διώ τε τὸ πρόδηλον Bic ὡς εἰς βά- 

ϑὸς ὠλίσϑησε κακοῦ τῇ ἑταιρίᾳ ὃ τοῦ τρισαριστέως | 

viog* καὶ τὸ ἑκοντὶ «εἰς τοῦτο γεγονότα τὸν πατέρα πρὸς 10 
τὸν αὐτοῦ φόνον κινῆσαι" xol τὸ πᾶν τοῦ πάϑους οὐχ 
ἑτέρους ἀλλ᾽ αὑτὸν παρασχεῖν τὸν πεπουϑότα, καὶ τὰ 
τὴν πρᾶξιν οὐχ ἑτέραν εὐεργεσίαν γενέσϑαν,. οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἑτέρους διαβῆναι" ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦτο παρωρμῆη- 

Xorog εἴτε εὐεργεσίαν εἴτε τιμωρίαν. γενέσϑαε. 45 

M αρκελλίνου. ΣΣγεδὸν τοῦτο λέγων καὶ τὰς ἂλ- 
λας τρεῖς τῶν ἀντιϑετικῶν στάσεις ποιεῖ". ἕχαστος γὰρ 

ἐν ταύταις δύναται ἐπὶ τῶν ἔξωϑεν μεταφέρειν" φαμὲν 
οὖν , ὅτι ἴδιόν τι παρὰ τὰς ἄλλας ἀντιϑετιχὰς ἡ μετά-97 

στασις ἔχει" dv γὰρ ταύτῃ τὴν αἰτίαν “μεταφέρει ὁ φεύ- 20 
yov ἐπ᾽ ἄλλον τοῦ ἀδικήματος, αὐτὸς. οὐδὲν διαπραξά- 

μενος, ὅπερ οὔτε ἐν τῷ ἀντεγχλήματι οὔτε ἐν τῇ συγγνώ- 

pn εὑρίσκεται; οὐ γὰρ δύναται ἑαυτὸν ἀλλοτριοῦν τῆς 
πράξεὼς αὐτὸς πράξας" γνωστέον δὲ, ὅτι ἐν τῇ ἀντιστά- 

et, xol τῷ ἀντεγκλήματι ἐχουσιόν ἐστι τὸ ̓πραχϑέν" ἐν 25 

δὲ μεταστάσει καὶ συγγνώμῃ ̓ ἀκούσιον" πρὸς τί οὖν ἀπο- 

βλέπων τὰς τρεῖς οὕτως ὡρίσατο; χαὶ λέχομεν, ὅτι πρὸς 

σύγκρισιν τῆς ἀντιστάσεως, οὕτως ὡρίσατο καὶ τὸ ἀν- 

τέγκλημα ἐπὶ τῶν ἔξωϑεν γίνεσϑαι, ἐπειδὴ ἐκεῖ, λέγω δὴ 

ἐν τῇ ἀντιστάσει, ἅπαν * ἑαυτοῦ ποιεῖται τὸ ἔργον ὁ 30 

χρινόμενος, τῷ συμφέροντι φιλοτιμούμενος" xol γὰρ ἐν 

4 Ald. ἅπασαν. 
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τῇ εὐεργεσίᾳ θαῤῥῶν καὶ σεμνυνόμενος τὸ πᾶν οἰκειοῦ»- 
ται τῆς πράξεώς, ei. δέ τις εἴποι, Ore xol ἐν ἀντεγκλή- 

pari ἐστιν εὐεργεσία, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ 

ἀποχτείναντος τὸν ἀναβοήσαντα στρατιώτην ν' λέγομεν, 

5 ὅτι ἀντεγκληματικόν ἐστιν ὧδε καὶ οὐκ ἀνὶέγχλημα" 

ἀντεγκαλεῖται γὰρ τῷ παϑόντι" καλῶς δὲ προσέϑηχεν 

ὡς ἀξίῳ παϑεῖν ἃ πέπονθεν" τούτῳ γὰρ διαφέρει av- 
τέγκλημα ἀντεγχληματικοῦ" χαϑὸ τὸ μὲν ἀντέγχλημα 

ἄξιόν quo. τὸν πεπονϑύτα τοῦ προηγησαμένου πάϑους 

10 0: ἤδη πέπονθεν, τὸ δὲ ἀντεγχληματικὸν κεφάλαιον οὐκ 

΄ 

ἐπὶ ἤδη προγεγενημένῳ πάϑει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μέλλοντι χαξα- ἢ 

OXEUGLOJAEV , ὅτι ἀξίως πείσεται" ἑστέον δὲ ὅτε ἐπὶ τοῦ 

ἀντεγκλήματος ὁ κρινόμενος ἀντεγχκαλεῖ ἢ ὅλῃ πόλει ἢ 
ἑνὶ ἀνδρί" ὅτ᾽ ἂν οὖν κατηγορῇ τοῦ παϑόντος ὁ φεύ- 

15 7ῶν, ἀπολογεῖσθαι δεῖ τὸν κατήγορον ὑπὲρ αὐτοῦ" ἢ 

᾿Π οὐκ ἀπολαχήσεταε μὲν ὁμολογουμένου τοῦ ἀδικήματος, 
μὴ τηλικαύτης δὲ ἄξια τὰ πεπραγμένα τιμωρίας λέξει" 
ϑεασώμεϑα τοίνυν ἐπὶ παραδειγμάτων" ἀνεβύησεν ἐν 

παρατάξει στρατιώτηρ᾽" στρατηγὲ, ἡττώμεϑα , ἀπέχτεινεν 
40 αὐτὸν ὃ στρατηγὸς, νίχη γέγονε, ᾿καὶ φόνου χρίνεται" 

0 χρίνων τὸν στρατηγὸν οὐδὲν ἡ μαρτηκέναι λέγει τὸν 
στρατιώτην * καὶ παλιν πορνεύοντα τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ 
ἀπέχτεινε, καὶ xpiveroa φόνου" ἐνταῦϑα μὲν ἐξελέσϑαι 
αἰτίας οὐχ οἷον τε τὸν πόρνον, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ἀδί- 

25 χημα" φήσει δὲ ὁ κατήγορος ἐλάττονος αὐτῷ δίκης ἄξια 
πλημμελεῖσθαι" συνενηνοχέναι οὖν τὴν τιμωρίαν λέξομεν, 
τῷ μὲν παϑόντι, ὥσπερ τῷ παιδὶ τοῦ ἀριστέως " ἀπηλ- 
λάχϑαι γὰρ αὐτὸν αἰσχύνης " μεγίστης ὁ πατὴρ ἐρεῖ, 
τῇ δὲ πόλει ὡς ἐπὶ τοῦ βοήσαντος, στρατηγὲ ἡττώμεϑα, 

30 συνήνεγχε γὰρ τῇ πόλει τὸ ἀναιρεϑῆναι" εὑρίσχεταε 
δὲ καὶ στογασμὸς ἐν ἀντεγχλήματι, ὡς ἐπὶ τούτου" ζη- 

, 5 Ald. αἰσχίνης. ͵ 
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τοῦμεν yàg, πότερον ἐπιβουλεύων τῇ πόλει, καὶ τὰ πρώ: 
γματα διαφθείρειν * βουλόμενος εἶπεν, ἢ τὸν στρατηγὸν 
ὁρῶν τοῦ πολέμου κακῶς προεστηχόταις. — 

"Ek»v δὲ εἰς ἕτερόν τὸ μεϑιστᾷ πάλιν διαιρετέον" ἢ γὰρ εἷς ὑπεύ- 
ϑυνόν τι δυνάμενον γενέσθαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεϑίστησι τὸ 5 

ἔγκλημα, δμολογῶν τι πεποιηκέναι ὡς ἀδίκημα, καὶ ποιεῖ μετάστα- 

σιν, ἢ ὡς οὗ δυνάμενον. ἱπεύϑυγον γενέσϑαι ἀνεύθυνον δὲ πάντη, 
καὶ πεποίηχε συγγνώμην" μεταστάσεως μὲν παράδειγμα ὦ πρεσβευ- 
τῆς» ὅν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δέον ἐξιέναι λαβόντα παρὰ τοῦ τα- 

μέου χιλίας ὄῤαχμὰς εἰς ἐφόδιον, μὴ λαβὼν δὲ καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐξ- 10’ 

sid εἶτα κρινόμενος" “συγχνώμης δὲ παράδειγμα οἵ δέχα στρατη- 

goi οἱ διὰ τὸν χειμῶνα μὴ ἀνελόμενοι τὰ σώματα, καὶ * κρινόμε- 

ψοι" εἰ δέ τις ἡμῖν περὶ τούτων ἀμφισβητεῖ, συγγνώμης λέγω καὶ 

μεταστάσεως, ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιϑέαεως λελέξεται. 

ΣΣυριανοῦ xal Zunatoov. Ἔσφαλται ἐνταῦϑα 15 
᾿ὃ τεχνικὸς, καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ τοῦτο" διὸ xol ἀκρι- 
βέστερον ἐρεῖν ὑπισχνεῖται περὶ τούτων" ἠἡλίϑιον γάρ, 

πρᾶγμα ὑπεύϑυνον γάρ ἔστι τὸ εἰς εὐθύνας καὶ διχα- 

στήριην xol δίχην ἀγόμενον" εἰς ταῦτα δὲ οὔτε χειμὼν 
οὔτε βρονταὶ οὔτε τε τῶν τοιούτων ἄγεται" διὸ ἤρχδι 20 

εἰπεῖν τὸ, ἤτοι εἰς πρόσωπον ἢ εἰς πρᾶγμα μεϑίστησι 
xol ποιδῖ μετάστασιν" οὕτω γὰρ σαφὴς ἣν 7 διαφορὰ 98 
καὶ ἐσώξετο τὸ ? ἔδιον τῆς στάσεως" 7 γὰρ μετάστασις γί. 

᾿φεται, Of ἂν eig καιρὸν ἢ εἰς πρόσωπον ἢ τι 'TOLOUTOV 
τῶν ἔξωϑεν μεταφέρῃ τὸ ἔγκλημα ὃ φεύγων" εἰς καιρὸν 35 

μὲν, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο παραδείγματος αὐτὸς ἐπὶ 
συγγνώμης, καὶ γὰρ ἀντιστατικὸν χαὶ αὑτό" εἰς πρόσω- 
zo» δὲ, ὡς ἐφ᾽ οὗ παῤατίϑεται καὶ παραδείγματος ἐπὶ 

μετάστάσεως. τοῦ μὴ λαβόντος τὰς χιλίας δραχμὰς 
πρεσθευτοῦ" ἡ δὲ συγγνώμη, δε᾽. ἂν εἰς τὰ τῆς ψυχῆς 30 

/ 

6 Par. διαφϑεῖραι. 4 Ald, δὲ 3 τὸ Ald, om., adjeci ex meo. 
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πάϑη, οἷον φόβον, ἔρωτα, λύπην, ἢ τι τοιοῦτον" ἔστι 

καὶ ἄλλη διαφορὰ συγγνώμης καὶ μεταστάσεως" ἢ μὲν 

γὰρ μετάστασις , ἐφ᾽ οἷς τις οὐχ" ἐ ἐποίησε δέον ποιῆσαι, 

ἔγεί τὴν κρίσιν" ἡ δὲ συγγνώμη, ἐφ᾽ οἷς ἐποίησε δέον 

5 μὴ ποιῆσαι" κοινωνεῖ δὲ μετάστασις καὶ συγγνώμη σφό- 

δρᾳ" ἐν ἀμφοτέραις γὰρ 7 ἀνάγκῃ τοῦ βιασαμένου" 

διαφέρει δὲ τοῖς τὸ εἰρημένοις καὶ οἷς εἰρήσεται" χοινω- 

γεῖ δὲ ἡ μετάστασις τῷ στοχασμῷ τῷ dp. ὧν αὐτός τις 

ποιήσας κρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος μὴ ἀνοίγειν 

᾿40 νύχτωῤ τὰς πύλας τῆς πόλεως" Κλέωνος ἐπανάγοντος ix 
ἡΣφακχτηρίας, Νικίας οὐκ ἤνοιξε xal κρίνεε αὐτὸν BAa- 

βης" ἐνταῦϑα γὰρ προβαλλομένου τοῦ Nixiov τὸν νό- 
μον ἀναφαίνεται στοχαρτιχὴ ζήτησις, πότερον φϑόνῳ 

τοῦ χατορϑώματος 7 τῇ ἀληϑείᾳ δέεε τοῦ νόμου οὐχ 

15 ἤνοιξε τὰς πύλας" ἔστι δὲ μετάστασις ἡ στάσις" διαφέ- 

. ρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν στοχασμῷ παντὶ δύο εἰσὶ τὰ πράγμα- 
τα ἐνταῦϑα δὲ ἕν ἔστι τὸ πράγμα αὐτὸ τὸ μὴ ἀνοΐξαι 
τὰς πύλας" δύο: δὲ τοῦ στοχασμοῦ πράγματα, τὸ ««ε ὑπεύ- 
ϑυνον καὶ τὸ ἀνεύϑυνον" ἔτι χοινωνεῖ ἡ μεεάσταάις σφόδρα 

30 αὑτῇ τῇ ἀντιλήψει τῇ κατὰ νόμον" οἷον, νόμος τὸν μοιχὸν 
: τι γνάναι" ἀριστέα τὶς μοιχὸν ἀπέχτεινε καὶ κρίνεται φό- 
- vov* μετάστασις δὲ κατὰ νόμον, ἥτις καὶ ἀγτιληπτικὴ 

λέγεταε τὸ προειρημένον ὑποδειγμα τοῦ μὴ ἀνοίξανζος 
τὰς πύλας" κοινωνοῦσι γὰρ αἵταε καϑὺ ἀμφοῖν ὁ νόμος 

45 προβάλλεται εἰς ἀντίληψιν" διαφέρφυσε δὲ, Oii ἐν μὲν 
' ἀντιλήψει οὗ φαῦλον τὸ γεγονὸς, ἀλλ᾽ ix περιστάσεως 
διὰ τὸ ἀριστέα εἶναι τὸν μοιχὸν, ἐν μεταστάσει δὲ ὅμο- 
«λογουμένως καὶ πάντως ἐστὶ φαῦλον τὸ γεγεμημένον " 

-οἷον τὸ μὴ ἀνοῖξαι τὰς πύλαρ" ἔτι. διάφέρουσι, χκαϑὸ 
30 ἐν μὲν ἀντιλήψει. συγκεχωρηκέ τι ὁ νόμος" ἐν δὲ pera- 

στάσει xexcAUxs* καὶ ὁ ποιῶν ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀχό- 

4" Ald. οὐκ om. 
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λουϑα νόμῳ ftotei. Κοινωνεῖ ἢ συγγνώμη τῇ ἀντιλήψει 
οἷον νόμος τοὺς χατιόνταρ φυγάδας ἐξεῖναι ἀποκχτειννύ- 
ναι᾿ καταστείχοντάς τις φυγάδας ἀπέκτεινε καὶ χρίνεται" 

ἀντίληψις τοῦτο συγγνώμη δὲ, ἐρασϑέντε τῷ uo τῆς 
μητρυιᾶς ὃ πατὴρ παρεχώρησε, καὶ χρίνονταιι qi τρεῖς 5 

xaxoU (Jiqu' κοινωνοῦσι γὰρ τῷ ἐν ἄμφο τέροις ἐν τῷ 

πεπραγμένῳ τὸ ἔγκλημα εἶναι. καὶ κακοῦ βίου τὴν γρα-. 

φήν᾽ διαφέρουσι δὲ, τῷ τὰ μὲν τῆς ἀντιλήψεως ὁμολο- 

γουμόνως εἶναι ἑχούσια, τὰ δὲ τῆς συγγνώμης ἀκούσια" 
οὐ γὰρ ἑκὼν ἃ νεανίσχος ἐρᾷ, οὐδ᾽ ἃ. πατὴρ παραχω- t 10 
θεῖ, ἀλλὰ δι’ ἔλεον ἢ τοῦ παιδός" ἀλλ᾽ οὐδὲ. 3 μητρυιᾶ, 

εἰ μὴ τῷ τὰ πάντα πείϑεσθαν τῷ ἀνδρί" κατὰ γὰρ τοὺς 

᾿Δετιχοὺς νόμους ἐξὴν τοῖς ἀνδράσι τὰς ἑαυτῶν γυναῖ- 
χας ἑτέροις ἐκγαμίζειν" ^ κ᾽ γὰρ μὴ τοῦτο, ἀσύστατον 

ἔσται τὸ ξήτημα κατὰ τὸ ἀπίϑανον,. Κοινωνεῖ μεεά- 15 
στασις συγγνώμῃ ἐμ. ἀμφοτέροις γὰρ πρόχειτὰι βία" 

ἢ ἀπὸ καιροῦ, ἢ τύχης, ἢ ἀπὸ προσώπου, ἢ ἀπὸ πρά- 
γματος " διαφέρει. δὲ," χαϑὸ συγγμώμη μὲ» ἐπὶ τὰ τῆς 

ψυχῆς φέρει παϑήματα" μετάστασις. δὲ imi τὰ ἔξω" 

ἰστέον δὲ, ὅτι οὐχ ὥς τινες cca» ἡ μετάστασις ἐπὶ 30 
πρόσωπον μόνον φέρει" ἡ δὲ συγγνώμη ἐπὶ πρᾶγμα, ag, 

ἐπὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου τοῦ διὰ τὸν χειμῶνα. xol τοὺς oxn- 

πτοὺς ἀναζεύξαντος ἐκ Πλαταιῶν". φέρϑδε γὰρ συγγνώμη 

ἐπὶ πρόσωπον, ὡς ἐπὶ τῆς ληφϑείσης. δαρὰ. “τῶν πολε- 

μέων χοηφορούσης , καὶ βασάνοις τὰ ἀπόῤῥητα ἐξει- A5 

πούσηρι 

Μαρκελλίνου. Καλῶς ἠσφαλίσατο εἰπὼν δυνά- 
μένον κριϑῆναι" τοῦτο γὰρ χαλεῖ ὑπεύϑυνον καὶ oV τὸ 
ἤδη ὑπεύϑυνον γενόμενον" πρόδηλον γὰρ καὶ ἀσύστατον 

ἐγίνετο" διὰ τί δὲ εἶπεν ἢ “πρόσωπον͵ 7 πρᾶγμα ὑπεύϑυ- 30 
νον ενέσϑαι δυνάμενον" ἔστω γάρ qa πρόσωπον" μὲ 

[4 
L « 

' Ald. ἔλαιον, 4 Ald. ἐγκομίζειν. 
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99 χαὶ πρᾶγμα δύναται ὑπεύϑυνον γενέσθαι" — ov “γὰρ τὰ 
ἄψυχα ἄξομεν δὲς δικαστήρια" λέγομεν. οὖν, ὅτι ἔστε 

Y , xe πρᾶγμα ὑπεύϑυνον, οἷον νόμος" πρᾶγμα γὰρ ὃ νό- 

μος ,.0g ὑπεύϑυνον δύναται εἶναε κατὰ δύο τρόπους" 

5 ὅτι τοῦτο μὲν τὸν γομοϑέτην εὐθυνοῦμέν διὰ τῶν πρα- 
γμάτων χαὶ τῶν ἡμαρτημένων αὐτὸν αἰτμύμενοι" καὶ 

τὸν τὸ ψήφισμα γράψαντα ὁμοίως, ἢ τι τοιοῦτον" ἐὰν 
γὰρ εἰς τὰ γεγραμμένα ἀναφέρωμεν, τοὺς γρἄψαντας 

αἰτιώμεϑα". τοῦτο δὲ ὅτι καὶ λῦσαι τὸν νόαον, ἐὰν 
40 ἀσύμφορος ἢ, δυνατόν" τιμωρία δ᾽ ὥσπερ τοῦ νόμου ἡ 

λύσις τοῦ νόμου, δείξαντες ydo αὑτὸν ἀσύμφορον ix- 
᾿ βαλεῖν δυνησόμεθα" ἱστέον δὲ ὅτε ἐπὶ τοῦ προβλήματος 
τούτοῃ ᾿Αϑηναῖοι μετὰ τὴν Duxidog κατασχαφὴν οὐχ 
ἔπεμψαν τὴν ϑεωρίαν εἰς Δελφοὺς xol κρίνονται ἀσε- 

15 βείας" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα μεταφέρει ἐπὶ πρᾶγμα τὴν αἷ- 
τίαν ἐπὶ τὴν κατάσχαφὴν, xaitos oU δυνάμενον εὐϑύ-- 

ψεσϑαι, ὅτε πρῶτον μὲν, ὥσπερ γόμος ὑπεύϑυνος, καὶ 
ἐπιδέχεται χρίσιν xal αὐτὸς ὃ νόμος καὶ ὃ τούτου vo- 
μοϑέτης, οὕτω ἐνταῦϑα διὰ τοῦ πράγματος ὁ πράξας 

. 80 δύναται χρίνεσϑαι" ἔπειτα γνωστέον, ὅτι xol τὰ ἀνεύ- 
Óvva καὶ ὑπεύϑυνα τῇ μεταστάσει ἀποδοτέον" καὶ γὰρ 
ἄμφω, TO τὸ ἀνεύϑυνον xal τὸ ὑπεύϑυνον τὴν μετάστα- 
σιν ποιεῖ, μόνα δὲ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς ̂ T)» συγγνώ- 
μὴν. Φιλονείχως δὲ ὁ Ἑρμογένης τῷ ὑπευϑύνῳ xai 

- 25 ἀνευϑύνῳ διορίζει τὴν συγγνώμην καὶ τὴν μετάστασιν" 
διαφορὰ δὲ ἀληϑὴς μεταστάσεως xal συγγνώμης μέα 
μὲν, ἣν εἴπομεν, ὅτι ἡ μὲν xal τὸ ἀνεύϑυνον ἔχει χαὶ 
τὸ ὑπεύϑυνον" ἢ δὲ μόνα τῆς ψυχῆς τὰ πάϑη, ἑτέρα 
δὲ ὅτι ἐν τῇ μεταστάσει οὐ μεγάλη ἀνάγκη τυγχάνει , 

30 ἀλλ᾽ ἐπιδέχεται xol ἄλλον τρύπον πραχϑῆναι , ὡς ἐπὶ 
τοῦ πρεσβευτοῦ" ἐδύνατο ydg καὶ ἄλλοθεν εὐπορὴ joo 
χρημάτων XcÀ δανείσασθαι πρὸς τὴν χατεπείγουσαν 

χρείαν" ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ ἀνάγχη ἀφόρητος καὶ τὲ 

! 

- 
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ἀδύνατον ἔχουσα TQ πάϑει τῆς συγγνώμης" ἀλλ᾽ αὕτη 
ἡ διαφορὰ τῆς σιροτέρας διαφορᾶς ἀσϑενεστέρα“ εὑρί- 

σχομὲν γὰρ καὶ ἐν μεταστάσει ἀπαραίτητον ἀνάγχην, 
ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου τοῦ παραδείγματος" οὐχ ἀνείλοντο τὰ 
σώματα τῶν ἐν -“Δργινούσαις πεσόντων ol στρατηγοὶ, 5 
'χαὶ 5 χρίνονται" ἀπαραίτητος γὰρ ὁ χειμών" OUXOUV τῇ 

x πρώτῃ ρηστέον ὡς ἀναγκαιοτέρᾳ" ὃ μέντοι τεχνικὸς 
εἰδὼς, ὅτι φιλονείκως πρὸς Μινουχιανὸν à ἀποτείνεται περὶ | 
τούτου, λέγει γὰρ ὡς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτε τινὲς οὐ τῷ ἀνευ- 

ϑύνῳ xol ὑπευϑύνῳ χωρίζουσε τὴν συγγνώμην καὶ τὴν 10 
μετάστασιν, ἀναβάλλεται τὸν περὶ τούτου λόγον εἰς Vors- 

' Qov εἰπὼν, ὅτι ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιϑέσεων Aa- 
λέξεται" τινὲς γὰρ τὸ τῶν δέχα στρατηγῶν ἀποδιδόασε 
τῇ μεταστάσει λέγοντες πρᾶγμα εἶναι, οὐ φόβον, ἄλλοι 
δὲ λέγουσι συγγνώμης εἶναι, πάϑος λέγοντες καὶ τὸν 45 
φόβον τὸν ἀπὸ χειμῶνος" 0 μέντοι “Ἑρμογένης ov διὰ 
φόβον λέγει αὑτὸ τῆς συγγνώμης, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῷ ἀνευ- 
ϑύνῳ xol ὑπευϑύνῳ χωρίζει τὴν συγγνώμην καὶ τὴν με- 
τάστασιν ὡς πρᾶγμα ἀνεύϑυνον ὄντα τὸν χειμῶνα ἀπο- 
δίδωσι τῇ συγγνώμῃ" ἀλλ᾽ οὖν τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη τῆς 30 
συγγνώμης" πάϑη δὲ ψυχῆς olov φόβος, ἔρως, ἄνοια, 

, ἔλεος, ἢ τι τοιοῦτον" φόβου μὲν, Μεσσηνίους ό ἕάρεναν 
ἀχαριστίας Θηβαῖοι μὴ ὑποδεξαμένους αὐτῶν τὴν φυ- 

γῆν" ἐροῦσι γὰρ φύβῳ᾽ ̓Δλεξάνδρου" ἔρωτος δὲ, μητρυιᾶς 
ἠράσϑη ὁ πρόγονος , ἔγνω τοῦτο ὁ τύραννος, ὑπέσχετο 35 

συμπράξειν τῷ ἔρωτι, εἰ τὸν πατέρα ἀτιμάσοι , ἥτίμα- 
σεν, ἔτυχε τῆς ἐπαγγελίας, μετὰ τὴν τοῦ τυράννου κα- 
ϑαίρεσιν χρίνεται ὡς πατραλοίας" ἐπὶ γὰρ τὸ τοῦ ἔρω-͵ 
τος καταφεύξεται" ἀνοίας » ἂν γυχτομαχίῳ τὶς ἀγνοήσας 
ἀνεῖλεν ὁμόφυλον καὶ ᾿χρίνεται qovov* ἐλέου, τὸν ἁλόν- so 
τα παρανοίας δεδέσθαι παρὰ τοῦ παιδός" ἐδέδετό τίς, 

καὶ Ald, om, 6 Ald. Meæomlouc, et p. 250. 1, 23. Μίεσήνιοι. 
- eden, l. 50. ἐλέους. 
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ἔλυσεν αὐτὸν ὁ τοῦ παιδὸς παῖς, καὶ ἀποχηρύσσεται . 

' — μέϑης, ὡς παρὰ Δημοσϑένει, 7 ἔπειτα ὁ τὸν ϑεσμοϑέ- 

τὴν πατάξας τρεῖς εἶχε προφάσεις , μέϑην, ἔρωτα , &- 

vouxy *: ὀργῆς, καὶ παρὰ τῷ αὐτῷ Δημοσϑένει, ὀργῇ * 

5 xai τρόπου προπετείᾳ podus. τὸν λογισμὸν ἔπαισεν * 

ὁ δὲ Μινουχιανὸς βούλεται καὶ ἀπὸ τῆς ἡλιχίας γενέσϑαε 

συγγνώμην" ὅτι v νεότης συγγνώμης ἀξία πταίουσα" 

100 βούλεται δὲ 'ὃ αὑτὸς συγγνώμην εἶναι καὶ ὅταν μηδὲν 
ἔχων τὶς εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἐπαγγελέᾳ τοῦ 

* 490 μέλλοντος συγγνώμην acti? ὡς 0 Ayic παρὰ “ακχεδαε--: 
povioig χρινόμενος ὑπὲρ τῆς ἐξ “Ἄργους ἀναχωρήσεως * 

ἔφη γὰρ ἔργῳ καλῷ ἀπολύσασϑαι τὴν διαβολήν . τενὲς 

δὲ φασι καὶ ἐφ᾽ οἷς τις οὐχ ἔπραξε συγγνώμην εἶναι" 

οἷον ἀριστεὺς ἔχει μοιχὸν καταλαβὼν, προσέταξε τῷ παι--: 
45 δὲ ἀπρκτεῖναι , τοῦ δὲ μὴ βουλομένου διέφυγεν ὃ μοιχὸς 

^ χαὶ ἀποχηρύσσει αὐτὸν ὁ πατήρ" ὥσπερ δὲ εἰρήκαμεν 

ini τῶν ἄλλων ἀντιϑετικὼν καὶ δημοσίας εἶναι καὶ ἰδίας, 
οὕτω καὶ συγγνώμην καὶ ἑνὶ προσώπῳ. καὶ ὅλῃ τῇ πόλει" 

"- ἑνὶ μὲν, ἐτύυπτησέ τις τὸν πατέρα ὑπὸ τοῦ τυράννου 

40 κελευόμενορ' κινδυνεύει μετὰ τὴν ̓ τυραννίδα περὶ τῶν 
χειρῶν, νόμου κελεύοντος " ὅλῃ δὲ πόλει" ὡς οἱ κριν μεν 

20. Μεσσήνιοι παρὰ Θηβαίων ἀχαριστίας 

χὰς μὲν οὖν λογικὰς τῶ» στάσεων ᾿ἐκ τούτων ἐπιγνωσόμεϑα τὰς 
δ᾽ αὖ νομικὰς οὕτω" πρῶτον μὲν περὶ ὁπὰ ἀγάγκη τὴν ζήτησιν 

35 ἐνταῦϑᾳ γίνεσθαι" ῥητὰ δὲ λέγω, οἷον νόμους, διαϑήκας, ψη- 

- φίσματα, ἐπιστολὰς, κηρύγματα ὡρισμένα, πάντα ἁπλῶς τὰ 

᾿ ἂν ῥητοῖς. 

Συριανοῦ xal Σωπάτρου. Πληρώσας τὸν περὲ 
τῶν λογικῶν στάσεων ἐξετασμὸν νῦν εἰχότως ἐπὶ τὰς 

7 Ald. δΔημοσϑέν,. 8 Ald. ὀργὴ καὶ τρόπου προπέτεια. — 
Dem, in Mid. p. 526. — 9 Ald. αἰτεῖν. 

1 Par. ἐνταυϑοῖ. 

* 
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Vopuxag μεταβέβηκεν" εἰρήκαμεν γὰρ, ὅτι διαιρεῖ τὸ φα- 
ψερὸν καὶ τέλειον εἰς πρᾶγμα καὶ ῥητόν" καὶ τὸ μὲν 
πρᾶγμα εἴς τὸ τὴν πραγματιχὴν χαὶ τὰς λογικὰς , τὸ δὲ 

ῥητὸν εἰς τὰς τέσσαρας vouxog" δὲ’ ἣν δὲ αἰτίαν προ- 
ετάγησαν αἱ λογικαὶ , εἴρηται" ἱστέον δὲ, ὅτι τὸ κατὰ δ 
δητὸν ζήτημα, γίνεται, ὅτ᾽ ἂν ὁμολογουμένων τῶν TtOG- 
γμάτων ἐκ τῶν νόμων ἡ ξήτησις ἀναχύπτῃ" ἐξήτηται δὲ 

δι᾿ ἣν αἰτίαν εἰ καὶ ἐν ταῖς λογικαῖς εὑρίσκονται νόμοι, 
ὥσπερ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἐπὶ ῥητὸν φερομένῃ καὶ ἐν 

ἀντιλήψοι καὶ ὅρῳ καὶ ἄλλοις τισὶ, “τί διοίσουσιν ai νό- 10 
μικαὶ τῶν λογιχῶν" καὶ ἤδη μὲν ἀποχρώντως εἴρητου" 
εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὅτι εἰ χαὶ ἐν ἐχείναις καὶ ταύταις 

ῥητά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν μὲν ταῖς λογικαῖς ἀπὸ ῥητῶν 

μὲν ἡ ζήτησις οὐ μὴν καὶ περὶ ῥητά" ἐν δὲ ταῖς νομι- 
xaic xoà ἀπὸ ῥητοῦ καὶ περὸ ῥητόν" καὶ τοῦτο xoà ὃ 15 
τεχνικὸς ἐδήλωσεν οὕτως εἰπών" πρῶτον μὲν περὶ ῥητὰ 
ἀνάγκη τὴν ξήτησιν γίνεσθαι, οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγμα- 

τὸς ἐν ἀντιλήψει, τῇ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισα- 

θιστέα μοιχεύοντα ἀνελόντος διὰ τὸν νόμον τὸν τοὺς 
μοιχοὺς χελεύοντα ἀποκτιννύναι, οὐδὲ μία πρὸς τὸ ῥη- 20 

τόν ἐστι ζήτησις" οὐδὲ φαμεν, ὅτε. οὗ τοῦτο, ἀλλὰ τόδε 
σημαίνει τὸ δητόν" od) Ort ἕτερον αὐτῷ ἐστι ῥητὸν 
ἐναντίον" τοῦτο γὰρ οἰκεῖον τῶν νομικῶν, ἀλλ᾽ ὁμολο- 
νεῖται μὲν τὸ ῥητὸν, περὲ δὲ τὴν τοῦ πράγματος περί- 
στασιν ἡ ζήτησις γίνεται, οἷον «τὸ εἶναι, ξρισαριστέα. 45 
ὡσαύτως καὶ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἀπὸ ῥητοῦ" τὸ γὰρ 
τὰς “τύλας γύχτωρ μὴ ἀνοϊξαι" κατὰ τὸν νόμον, τοὺς 3 

αἰχμαλώτους δὲ διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν πολεμίων χατα- 

ληφϑῆναι καὶ ἀποχτανϑῆναι οὐδὲ μίαν ἔχει ξήτησιν, ὥσπερ 
ἐν τῷ ῥητῷ xi τῇ διανοίφ' οὐ γὰρ ζητεῖται Q τι ποτὲ ἔχει ὃ 30 
ψόμος, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖται 3 μὲν οὕτως ἔχων ὃ νόμος χαὶ 
ἐπὶ τούτοις κείμενος " ἢ δὲ. τοῦ πράγματος περίστασις 

3 Ald, vp. ὁ Al. ὁμολογεῖ τὰ μέν. 
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τὸ εἶνα: τοὺς φεύγοντας αἰχμαλώευυς ποιεῖ τὴν ζήτησιν" 

ἐν δὲ ταῖς νορεπαῖς αὐτό ἐστι τὸ ὀπτὸν τὸ ᾿γεούμενον 
3» τατὰ τὴν διάνοιαν εἰ τοῖτο σηριαίσει, 5 χαϑ' rper 

ῥχτὸν ἐναντίον, ἡ κατ᾿ ἀλλο τι περὶ ὧν ἔξῃ: ἐροῦμεν. 

δ ῥπτὰ δὲ λέγω" * ἐπισχμαντέον ὅτε ῥχεὰ οὗ νόύπους λέ- 

yu μόνον, ἀλλὰ πάντα ἀπλῶς τὰ γεγραμμένα" zeiros 

οὖ πάντων νομίμων. Ὅκως νομεκαὶ παλοῦνται τῷ τὸν 
νόμον χυρεώτατον zai τιμιώτατον ἐν τοῖς ῥπεοῖ; ds 

τῶν εἶναι" ἐκ τῶν οἰκείων οὖν τὰς σεώσεις χαραχεηρίσας͵ 

40 xay» τεχνεχώς Tg δυνήϑει χρώμενος ἀχκολουῦνᾳ, πρώξὰν 

κοινῶς πάσας τεχνολογεῖ λέγων τότε γένεσιδαι νομειὰς, 
.. ὅταν τι ῥητὸν παρέχῃ τὴν ἀμφισβήτησιν" ὥσπερ xai ἐν 

ταῖς χατὰ ποιότητα ἐποίησε, γένος μὲν αὐτῶν moevew 
. TQ» ποιότητα εἶπεν, εἶτα XX) ἑχάστην ἀχρεβῶς δεεώξεα, 
15 οὕτω χανιαῖϑα ἁπάσας περιλαβὼν τὰς νομεπὰς διαίρε- 

σιν αὐτῶν 5 ἐποεήσατο" ἔσει δὲ ix μὲν νόμου" νόμο: τὸν 
ἀνελθόντα ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος τεϑνάναι πολέμου ὄντας" 

ἀνελϑὼν ἡρίστευσε xci ὕπαάγεται τῷ ὁ νόμῳ" ix δὲ ὅμα- 

MilOgxzc- οἷον ἔγραφψέ τις ἐν ταῖς διαϑήκαις τελευεῶν 
20 ἀριστεὺς, ἐκ τῶν ὑπαρχύντων αὐτῷ γενέσϑαι dotm χρυ- 

“οὖν ἔχοντα δόρυ" ἐκ δὲ ψηφισμάτων, οἷον μετὰ τὴν 

39 οἷον ἐχήρυξεν ὁ νόμος, τὸν a νοσοῦντα Πε- 
guÀíc λαμβάνειν δωρεὰν ἣν ἂν βουύληταε' Μεγαρεὺς 
ϑεραπεύσας ἀξιοῖ λυϑῆναε τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα" 
ἐξ ἐπιστολῶν δέ". οἷον ἔγραψεν ὁ πατὴρ τῷ διδασχάλῳ 
μὴ ἐχμανϑάνοντα τὸν υἱὸν ἀπαχεεῖναε" ἀπέχεεινε δὲ ὦ 

30 διδάσχαλος μὴ ἐχμανϑάγοντα καὶ κρίνεται" πρόσχειτας 

4 Ald. λέγει. Hermog. λέγω. Par. per compendiem scri- 

bendi utrumque admittit. — 5 Ald, etw. — 6 Ald. rp om. 
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δὲ τοῖς κηρύγμασι τὰ ὡρισμένα ἀντὶ τοῦ τῷ δήμῳ ἀρέ- 
σοντα, κεχυρωμένα, olov ἐκ προστάγματος xol ψήφῳ 
τοῦ δήμου χεχηρυγμένα" 7 ἰστέον δὲ ὡς τῶν ῥητῶν τού- 
των τὰ μὲν ἔγγραφα, τὰ δὲ ἄγραφα χαλεῖται᾽ ἔγγραφα 
μὲν οὖν νόμοι, διαϑῆχαι, ψηφίσματα, στῆλαι" ἄγραφα 5 

δὲ, οἷον κηρύγματα, χρησμοὶ, ἔϑη.᾿ Κοινωνεῖ σφόδρα 
ῥητὸν καὶ διάνοια τῷ χατὰ νόμον ὅρῳ, τῷ ἀμφότερα 
εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξέτασιν καταφεύγειν " καὶ παράδειγμα 

μὲν ῥητοῦ καὶ διανοίας ὁ ῥίψας τὴν ἀσπίδα καὶ ἀπο- 
κτείνας τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν xal κρινόμενος Qu- 10 
yaeniac ὅρου δὲ τοῦτο" νόμος τὴν τρὶς γαμηϑεῖσαν 

ἄτιμον εἶναι" ἀπολιποῦσα τις τὸν πρότεῤον ἄνδρα ἐγα- 
μήϑη δευτέρῳ" πάλιν διαλυσαμένη αὐτῷ πρὸς τὸν πρῶ- 
τον ὑπέστρεψε καὶ χρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ αὐτὸ τοῦτό 
ἐστι τὸ ζητούμενον, εἰ rele τοῦτό ἐστι γαμηϑῆναι" ὥσπερ 45 
οὖν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ λέγομεν μὴ τοῦτο ση- 

μαΐνειν τὴν ῥιψασπίαν, ἣν λέγει 0 »όμος, ἀλλ᾽. ἕτερον, 
οὕτω καὶ iv τῷ ὅρῳ λέγομεν, "i εἶναι τοῦτο τρὶς γα- 

μηϑήναι" λέγοντες δὲ τοῦτο οὐ τὴν διάνοιαν ἐξηγουμεϑα 
τοῦ νόμου" ἀλλ᾽ ὁμολογοῦντες τὴν διάνοιαν πρὸς ἅπαν 30 

ἐναντιοίμεϑα. διαφέρουσι δὲ, καϑὸ ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ 
τῇ διανοίᾳ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ ῥητὸν καὶ ἰσχυρόν" 
καὶ ζητοῦμεν τὸν σχοπὸν αὐτοῦ, διότι τῇ διανοίᾳ χρό 
μεϑα" ἐκ δὲι τῷ ὕρῳ πρὸς αὐτὸ τὸ ῥητόν ἐστιν ἡ μάχη, 
δὲ ὅλως παραβέβασται" ἔτε χοιρωνεῖ ῥητὸν xal. διάνοια 35 
πραγματιχῇ τῇ κατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν, ὅτε iv ἀμφο- 
τέραις. ἑαῖς. στάσεσιν ἢ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ἐξετάξεται" 

καὶ πραγματικῆς μὲν παράδειγμα τοῦτο, νόμος τὸν 
ἀστράτευτον μὴ στρατηγεῖν" ἀστράτευτος ἀποκτείνας τύ- 
φαννον ἀξιοῖ στρατηγεῖν" ῥητοῦ δὲ καὶ διανοίας τὸ προ- 50 
εἰρημένον τοῦ ῥυψάσπιδος" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ἡ διάνοια 
ἐχζητεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ vj? ἐπιπόλαιος τοῦ ῥητοῦ προαγωγή" 

7 Ald.ssxvgsyg, 8 Ald. ἔγγραφα. 9 Ald. οὐχὶ ἐπιπ. 



254 | A X0A4IA 

διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ὑπὲρ τοῦ τί πρα- 
χϑῆνοι δεῖ εἰς τιμήν, ὅστιν ἐξέτασις" ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ 
τῇ διανοίᾳ ὑπὲρ τοῦ τιμωρηϑῆναε ἢ μὴ τιμωρηϑῆναι, 

xal ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ἐσχυρὰ σφόδρα ἐστὶν ἡ 

& τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ζήτησις" λέγειν γὰρ ὡς οὐχ 
ἀστράτευτος, εἰ ὅπλα ἐφόρησεν, 95 a μάχῃ ἐμαχέσατο, εἰ 
πολεμίου πολλῷ χαλεπώτερον ἀπέχτεινε τύραννον" ἐν δὲ 
τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ἀσϑενής ἐστιν" οὐ γὰρ δύναται 
ἰσχυρῶς ἀγωνίσασϑαι, ὁ ὅτι οὐ τοῦτό ἐστι τὴν ἀσπίδα óc 

40 ψαι" ἀλλ᾽ ἐγχειρήματι. μὲν χρῆται ὡς οὗ τοῦτό ἐστι ὁϊ- 

ψαι τὴν ἀσπίδα, ἀλλ᾽ ἀριστεῦσαι, οὐχ ἰσχυρῶς δέ" ἀναι- 
σχυντεῖ γὰρ, ὁμολογεῖν * T? μὲν ῥίψασπις. -δίναν" ἐπειδὴ δὲ 

: «ai οἱ νόμοι ῥητὰ καλοῦνταε, nid γομιχὰς τὰς “τερὲ 

ῥητὰ ἐζάλεσε στάσεις. 

15 Μαρκελλίνου. ὡΣχόπει τρῦ. τεχνικοὺῦ τὴν ἀχρί- 

Bucy* πρὶν γὰρ εἰπεῖν περὶ ἑχάστης τῶν νομικῶν στα- 
gum, πρῶτον τίς ἡ νομικὴ ζητησις διδασχει" «ὁ γὰρ 

(OOV y, τίς 7, νομικὴ ζήτησις, πρὶν ἄγ᾽ μάϑῃ. τί ἴδιον 
νομικῆς στάσεως " σφόδρα δὲ ἀκριβῶς. Lio di εἰπὼν 

30 περὶ τὸ δητάν". οὐ γάρ. ἁπλῶς, ὅπου δὶ ἂν ἐμπίπτῃ ón- 

τὸν, νομικὴν ποιῆσβῳ τὴν στιίσιν" ἀλλ᾽. ὅταν περὶ τὸ ῥη- 
τὸν ἡ ξήτησες fi Ῥητὰ à Aéy t, 10. ῥητὸν ὡς γέ- 
γος εἶπεν, οὗ γὰρ εἴ τι τὸ ῥητὸν τυγχάνει, ἀλλ᾽ ὅσα ἐγα 
γραφα, μᾶλλον δὲ ἔστιν G xoi ἄγραφά, ἕν. λόγοις ἀγρά- 

35 φοις, μαντεῖαι, κηρύγματα, καὶ ὅλωᾳ φωνή τις". ἀλλ᾽ εἴς- 
102 ποι τις, dr» xoà ἐν ἄλλαις σταδεσίν ἐστιν ura: ἀλλ᾽ οὐ 

περὶ ταῦτα ἡ ζήτησις, -ἀλλὰ περὶ τὸ πρᾶγμω". ἐνταῦϑα 
δὲ πᾶσα ἡ ἐξέτασις περὶ αὐτὸ τὸ ῥητὸν γίμδται, ξητούν- 
TOY ἡμῶν εἰ: τοῦτο ὃ νόμος βούλεταν᾽ εἰ δὲ καὶ àx σπρα-- 

80 γματιχῇ εὑρίσχομέν νόμον καὶ “ψηφισμάτων εἰσφορᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ udy περὶ τοῦ μέλλοντος ἡ σχέψιρ; πότερον δεῖ 13 

95 Ald. ἐφόῤρεσεν, scripsi ἐφόρησεν. 410 Ald: δμοϊογεῖ, Par.' 
ὃ μολογεῖν, malim ὁμολογῶν, . $1.AÀld. λέγωγ. 43 AM, δέ, 
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κυρῶσαι τὸ ἔγγραφον ἢ οὔ" ἐνταῦϑα δὲ τὸ δητὸν χεχύυρω- 
μένον ἔχομεν xal κείμενόν ἐστι" καλῶς δὲ τὸ ἰσχυρότερον 
τῶν ἄλλων ῥητῶν προέταξε ; λέγω δὴ τὸν νόμον" ὅϑεν 

| e τὴν προσηγορίαν ἔλαβον αἱ vopuxoi κατ΄. ἐξοχὴν 
"ἀπὸ τοῦ προὔχοντος. δρεσμέν α. 13 ὅταν ἐπὶ συμφέ- 5 
θοντι τῆς πόλεως χηρύττηται, ταῦτα καλεῖ ὡρισμένα" xat 

' τὰ δημόσια, οἷον 0 ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας 
τῆς πόλεως στεφανούσϑω, ἢ ὡρισμένα λέγρι τὰ ὡρισμές- 
μὸν ἔχοντα χρόνον, ὡς ὃ Βρασίδας ἐκήρυξεν ἄχρι πέντε 
ἡμερῶν᾽ τινὲς δὲ ὡρισμένα καλοῦσι τὰ ἐπὶ ὡρισμένῳ 10 
προσώπῳ" οἷον Δημοσϑένη Δημοσθένους Παιανιέα στε- 
φανῶσαι χουσῷ στεφάνῳ. Πάντα ἁπλῶς τὰ ἐν δη- 

τοῖς" Καλῶς σφόδρα" ov γὰρ μόνον χὰ ἔγγραφα ῥητα" 
ἀλλὰ καϑόλου καὶ λόγος καὶ φωνῇ xal μαντεύματα xal 

χρησμοί. , | 15 

Ταύτην δὲ τὴν ζήτησιν ros περὶ ἕν ἢ καὶ πλείονα συμβαίνει ylvs- 
σϑαι ῥητά" λέγω δὲ πλείονα, κἂν ἕν τι ῥητὸν εἰς δύο μέρη διαιρῇ 
ται Y* xoi μέρει μὲν ὃ ἕτερος, μέρει δὲ ὃ ἕτερος τῶν δικαζομέγων 

χρώμενοι φαίνωνται, : 

“Σωπάτρου. "Enà» γὰρ ἕτερον τῶν y προσώπων τῷ 20 
ῥητῷ χρῆται, τὸ δὲ ἕτερον ταῖς διὰνοίαις ἁπαντᾷ πρὸς 

λύσιν καὶ ἀνατροπὴν τοῦ ῥητοῦ, ποιεῖ ῥητὸν xal διάνοιαν" 
μέρη δὲ ταῦτα καλεῖ τοῦ ῥητοῦ, τῷ τὸν λόγον ἐξ ὕλης 
xol εἴδους. συνεστάναι" ὕλης τῆς λέξεως, εἴδους τῆς δια» 
νοίαφ" & xol μέρη κυριώτατα αὐτοῦ ἐστιν" ἐπεὶ τοίνυν ὁ 35 
μὲν σχεδὸν τῇ λέξει χρῆται ἁπλῶς μηδὲν τὴν διάνοιαν 

| περιξργαξόμδνορ, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρόχειρον προφέρων τὰ 
ῥητὸν, ὁ δὲ τῆς μὲν προχείρου περιφρονεῖ προαγωγῇς 
καὶ τῆς λέξεως, ἐπὶ δὲ τὴν διάνοιαν καταφεύγει TQU Q- 

τοῦ xal tjv. τοῦ γεγραφότος διάϑεσιν, εἰχότως ὃ tegvo- go 
γράφος εἴρηχδ τοῖς τοῦ ῥητοῦ χρῆσϑαι μέρεσι τοὺς κατὰ 

13 Ald. opuopiva. '4. Ald. δωχιρεῖξαις 
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δητὸν xoà διάνοιαν ἀμφισβητοῦντας, Ἢ περὶ πλείο- 
γα" ἐμφαίνει τὴν ἀντινομίαν᾽ ἀναάγχη γὰρ ἐνταῦϑα 
πλείονα εἶναι τὰ ῥητά" πῶς γὰρ δύναται εἶναι ἀντινομία 
χωρὶς πλήϑους διαφόρων νόμων; 

ὃν μὲν ov» ἢ ἢ περὶ. ἕν᾽ ὁητὸν $ ζήτησις, ἤτοι mio τὰς τούτου δια- 

ψοίας μόνας. ἢ x«9' αὑτὸ ϑάτερον τῶν μερῶν, ῥητὸν καὶ διάνοια. 

γίνεται " γίνεται γὰρ ῥητὸν καὶ διάνοια, ὅταν τοῦ ἑτέρου τὸ ῥητὸν 
προβαλλομένου καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν ye τοῦ διώκοντος, ϑάτερον 

μέρος χρῆται ταῖς διανοίαις " οἷον ξένος ἐπὶ τὸ τεῖχος εἰ ἀνέλϑοε, 

40 τεϑγάτω" πολιορχίας οὔσης ἀνελϑών τις ἠρίστευσε, καὶ ὑπάγετα; τῷ 
, ον ψόμῳ, 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Καλῶς πάνυ τὸ 
ϑάτερον. ἀορίστως ἀλλ᾽ οὐχὶ ὡρισμένως" τινὲς γὰρ anj- 
ϑησαν πάντως δεῖν τὸν φεύγοντα ἔχειν τὴν διάνοιαν, 

45 τὸν διώχοντα δὲ τὸ ῥητόν" ἔχει δὲ οὐχ οὕτως ἀλλὰ καὶ 
ἀντεστραμμένως" χκαϑόλου δὲ εἰπεῖν ἐν μὲν τοῖς κατὰ 

φυγὴν χαὶ δίωξιν ῥητοῖς ̓ χαὶ διανοίαις ὃ διώκων τὸ ῥη- 
τὸν ἔχει. ὁ δὲ φεύγων τὴν διάνοιαν" εἰ μὴ ἴσως ἐν ἕνί 
ποτὲ τοὐναντίον εὑρεϑῇ" ἐν δὲ τοῖς xara ἀξίωσιν πάντως 

$0 0 φεύγων ἔχει τὸ ῥητὸν xal ὁ ἐναντιούμενος τὴν διάνοιαν 
καὶ τοῦ μὲν χατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν παράδειγμα ὁ ῥίψας 
τὴν ἀσπίδα χαὶ ἀνελὼν τὸν πολέμιον, καὶ χρινόμενος * 
τοῦ δὲ χατὰ ἀξίωσιν oͤ "Φριστογείτων ὃ ἡττηϑεὶς τὴν τῶν 

. παρανόμων γραφὴν καὶ ἀξιῶν ἐπίτιμος εἶναι" ἢ ὁ ἄσω- 

35 τὸς ὃ ἑαυτὸν πηρώσας xol ἀξιῶν δημοσίας τυγχάνειν Oi 
τήσεως, τοῦ νόμου χελεύοντος τοὺς πηροὺς " τρέφεσϑαε 
ἐκ τοῦ ταμείου" γίνεται δὲ xol xara αἴτησιν ῥητὸν xaà 
διάνοια " οἷον νόμος τὸν ῥδήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πο- 
λεμίων αἰτεῖν ἣν βούλεται δωρεᾶν " στρατιώτης ἐν avto- 

80 μόλου σχήματι ἐπανελθὼν διέῤῥηξε τὴν τῶν πολεμὶ ίων 
φά- 

- 

1 Ald, 84. 4 Ald. ἐπὶ τινος. δ Ald. πυροὺς. 
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φάλαγγα καὶ αἰτεῖ τὴν δωρεάν" ἐνταῦϑα γὰρ ὅπερ dx 108 
τοῦ νόμου διώρισται yéyovs' ξητεῖται δὲ ὃ τρόπος εἴπερ 
τὸν δι᾿ ἀριστείας μόνον ῥήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πο- 
λεμίων ἢ τὸν ὅπως δήποτε ὃ νόμος κελεύει τιμᾶσϑαι. 
Ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦ ῥητοῦ xol τῆς διαγοίας οὐχ ἀπέδῳωχεν 5 
νὁρισμὸν *, ἀλλὰ μόνον τύπον τοῦ πῶς γίνεται" διὸ δεῖ 
καὶ ὁρισμὸν ἡμᾶς τούτου ἀποδοῦναι" ῥητὸν- καὶ διάνοιά 
ἐστι ζήτησις περὶ τοῦ ὃ τί ποτε βούλεται τὸ ῥητὸν μηνύ" 
διν, εἰ τὸ φανερῶς πεπραγμένον «ἢ τὸ κατηγορούμενον ἢ 
ἕτερόν τι" ἐζήτηται δὲ, τίνος χάριν ταύτην τὴν στάσιν 10 

τ «πασῶν προέταξε τῶν νομιχῶν, καί τοι γε ἀτελεστέραν οὗ- 
σαν πασῶν" oU γὰρ δὴ ἀγνοοῦμεν, ὡς ἡ ἀντινομία δύο 
γόμους ἔχουσα τελεωτέρα τῆς μιᾶς ἐστι" xol ὃ συλλογυ- 
σμὸς τέλειον τε! νείῳ συνάπτων ἐπαναβαίνεε" ἐροῦμεν οὖν, 
OTt αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀτελῆ. $ εἶναι προτίϑησιν 6 αὐτὴν τῶν 15 
λοιπῶν τελείων οὐσῶν" τὰ γὰρ ἀτελὴ πρὸ τῶν τελείων ὡς 

εἰσαγωγιχατερα " ἄλλως τε δὲ καὶ ἡ ἀντινομίᾳ δύο ἔχουσα 
νόμους καὶ οἷον διπλοῦν ὑπάρχουσα ῥητὸν καὶ διάνοια 
παρεχώρησε τῇ ἑνὶ χρατυνομένῃ νόμῳ στάσει χαὶ τῶμ 
ἁπλῶς" ὡς γὰρ τὸ ἁπλοῦν πρὸ τοῦ διπλοῦ, χαὶ τὸ ἕν πρὸ 30 
τῶν δύο, καὶ ὃν τρόπον ὁ στοχασμὸς πασῶν τῶν λογικῶν 
προτέτακχται, τῷ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν, οὕτως καὶ τὸ ῥη- 
τὸν καὶ ἡ διάνοια προτέταχται, ἐπειδὴ ἐν πάσαις ἐμπί» 

ftre." f τε γὰρ ἀντινομία, ὡς xal ὃ τεχνικός φησι, διπλοῦν 
ἐστι ῥητὸν καὶ διάνοια" ὃ τὸ συλλογισμὸς δητουμένην. ? 35 
ἔχει. τὴν διάνοιαν τοῦ »όμου᾽ ἔδει οὖν ὅ τι ποτέ ἐστι πρῶ- 
τον ῥητὸν καὶ διάνοια εἰπεῖν, ty ἐν τούτῳ εἰδῶμεν αὖ- 
τοῦ τὴν φύσιν. 

Μαρκελλίνου. Προκείσϑω τοῦτο, ὅτι ἐν ῥητῷ 
καὶ διανοίᾳ πάντως δεῖ παραβεβάσϑαι ῥητὸν, καὶ οὕτως $0 

4 Ald. δρισμός: 5 Ald, ἀτελεῖ, 6 Ald. 'προρτίϑησιν. 

7 Ald. ζητοῦμεν. 8 προκείσϑω τοῦτο Ald. om. 
Bhetor. IV. I: 17 
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. συνεστάναι τὴν ζήτησιν xol τὴν μάχην εἶναι περὶ τὸ ῥη- 
τόν" ἐὰν δὲ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς ἄγραφόν τε παραϑῇ τῷ 
ἐγγράφῳ, μηδὲν ταῦτα ἀλλήλων διαφέρειν ἐσχυριζόμενος, 
ποιεῖ συλλογισμόν. δὸς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Ἴσως, ἐπει- 

^ ὅ δὴ τὸ ῥητὸν συμβαίνει ποτὲ χαὶ τοῦ φεύγοντος εἶναι, ἀλ- 
λὰ σπανίως " εἰ γὰρ ἀνάγκη ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ παράβα- 
σιν εἶναι ῥητοῦ , xal χρένεταί τις ὡς παραβὰς τὸ ῥητὸν, 

πῶς ὁ φεύγων δύναται ῥητὸν προτείνεσϑαι ἐφ᾽ ᾧ xolve- 
ται; τότε ἴσως ὁ φεύγων προβάλλεται τὸ ῥητὸν, ἡνίκα 

40 τις. ἀξίωσις ἦν" τότε γὰρ οὐχέτι κατήγορός ἐστιν" ἀλλ᾽ 
ὅμως x«i ἐν ἀξιώσει τάξιν ἔχει. χατηγόρου ὃ αἰτῶν, καὶ 
γὰρ πρῶτος λέγει, καὶ φεύγοντος ὃ ἀντιλέγων" οἷον" νόμος 

τὸν πρῶτον διαῤῥήξαντα τὴν φαλαγγὰ τῶν πολεμίων 
ἀξιοῦσϑαι δωρεᾶς" ἐν αὑὐτομόλου τις σχήματι ῥήξας τὴν 

45 φάλαγγα αἰτεῖ δωρεάν" τινὲς δέ φασιν, ὅτε ὃ ἀντιλέγων 
ἐστὲν ἐν τούτους ὃ τὴν τοῦ κατηγόρου τάξιν ἐπέχων" ὥστε 

^. ὃ φεύγων τὸ δητὸν προβάλλεται" δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι in 
τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὃ νόμος ποιεῖ τὸ ἔγκλημα 
καὶ νόμου παράβασις εὑρίσκεται" ἀναιρεϑέντος δὲ τοῦ. 

40 νόμου οὐδαμῶς ἔσται ἀδίκημα τὸ πραχϑέν τε: ποῖον γὰρ 
ἀδίχημα τὸ ἀνελϑεῖν ξένον εἰς τὸ τεῖχος, δὲ μὴ νόμος ἐχώ- 

Avev* ἐνίοτε μὲν οὖν ὃ παραβὰς τὸ ῥητὸν ἑχὼν λέγει 12 

παραβεβηχέναι διὰ τὸ συμφέρον" ἐνίοτε δὲ ἄχὼν τὴν αἷ- 

τίαν τοῦ πραχϑέντος ἐπὶ τὸ δυνατώτερον ἄγων ἢ ἐπὶ ϑεόν" 
45 παράδειγμα τούτων τοῦ μὲν πρώτου τὸ παρὰ τοῦ τεχνε- 

| χοῦ τεϑέν᾽ φήσει γὰρ ἑκὼν παραβεβηχέναι τῆς κοινῆς 
ὠφελείας ἕνεκα" τοῦ δ᾽ ἄλλου, νόμος τὸν φύλαχα μὴ χα- 
ϑεύδειν ἢ ϑανάτῳ ξημιοῦσϑαι' φύλαξ χοιμηϑεὶς ἔφη πρὸς 
τὸν στρατηγὸν ἐνύπνιον ἑωραχέναι προστάττον ἐν τῷδε 

30 τῷ τόπῳ συμβαλεῖν - ὡς vixgg γενησομένης" συμβαλὼν 

ἐνίχησεν" ὑπάγεται ὡς χαϑευδήσας ὃ φύλαξ xol συναγο-- 

9 Ald. ἐναντομόλου. 40 xoi Ald. om. 41 Ald. zaga- 
x95, scripsi πραχϑὲν, coll. 1. 25. 13 Ald. λύει. 



ΕΙΣ XTAZEIX —— 259 
ρεὔει αὐτῷ ὁ στρατηγός" oUy ἑχόντα γὰρ φήσει καϑευδή- 
σειν τοῦτον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κατενεγϑέντα, ἵνα προ- 
εἰπῃ τὸν τῆς νίκης τρόπον" ὡς ἐπίπαν δὲ τὸ ἀχούσιον ἐν 
ῥητῷ καὶ διανοίᾳ σπανιόν ἐστιν" ἀποφαινώμεϑα 13 δὲ 
περὶ καϑολικῶν ϑεωρημάτων χατὰ τὸ πλεονάζον. 5 

Ἢ τοῦτο μὲν οὐχ" τῷ ῥητῷ δὲ παρατίϑησί τι πρᾶγμα εἷς ταὐτὸν 104 
συνάγον τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ καὶ ποιεῖ συλλογισμόν" ἔστι γὰρ 
συλλογισμὸς * ἀγράφου πράγματος πρὸς ἔγγραφον παράϑεσις εἰς 
ταὐτὸν συγάγοντός τινος τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ" οἷον τὸν ἐξ ξ- 

ταῖρας μὴ λέγειν" ἐκ πόρνου τινὰ γεγονότα λέγειν κωλύει τίς. 40 

“Συριανοῦ xal Σωπάτρου. Τριττῇ χρῆται πε- 
Qi συλλογισμοῦ τὴ διδασκαλίᾳ" τῇ διατυπώσει, οἷον πῶς 
γίνεται" τῷ ὁρισμῷ , olov τί ἐστι, xol τῷ ὑποδείγματι, 8 

σαφέστερον καὶ ἐχτυπώτερον τῶν λοιπῶν, ὡς ἐξ αἰσϑή- 
σεως τὴν γνῶσιν ἐμποιοῦν" τοῦτο δὲ οὐ μάτην" ἀλλ᾽ 15 
ἐπειδὴ πλεῖστον αὕτη κοινωνεῖ ἡ στάσις ὅρῳ καὶ τῷ ῥὴη- 
τῷ καὶ διανοίᾳ" ὅρῳ μὲν ὡς εἰς ταὐτὸν ἄγον τὸ ἄγρα- 
.qov τῷ ἐγγράφῳ, ἐπεὶ xaxei, ἐν ὅρῳ φημὶ, τοῦτο πει- 
οώμεϑα δειχνύναι, ὡς οὐδὲν διαφέρει τοῦτ᾽ éxsivov* Qr- 

τῷ δὲ καὶ διανοίᾳ, ἐπειδὴ καὶ ἡ διάνοια ἄγραφόν τί 20 
ἐστιν, ἔγγραφον δὲ τὸ ῥητόν" διὰ τοῦτο πολυειδὴ τὴν 
διδασχαλίάν αὑτοῦ ποιεῖται, ἵνα τῷ σαφεστέρῳ ἀποδια- 
στήσῃ αὑτὸν τῶν ἐπιχοινωνούντων" μετὰ δὲ τὸ ῥητὸν 
εὐθὺς καὶ τὴν διάνοιαν τέτακται, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ ταύτην, 
καίτοι τῆς ἀντινομίας κατὰ πολλὰ κοινωνούσης ῥητῷ καὶ 30 
διανοίᾳ', ἐπειδὴ ὥσπερ ἐλέγομεν τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διά- 

^ 42 Ald. ἀποφαίνων. 

1 Par. 1. ad marg. Ἐνταῦϑα γὰρ ἢ ζήτησις οὗ περὶ τὴν 

διάνοιαν τοῦ ῥητοῦ ἐστιν, οὐδὲ λέγει, ὅτι ὁ νομοϑέτης κατὰ τοῦτον 

τὸν τρόπον καὶ τὸν σκοπὸν εἶπεν, ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν ἑρμηνείαν τοῦ 

γεγραμμέναν καταγίνεται, πρᾶγμα δὲ ὕμοιον παρεισφέρει ἀπεικάσαι 

βουλόμενος τῷ ἐν τῷ νόμῳ κειμένῳ, καὶ λέγων, ὡς οὐδὲν διενήνοχεν 

ἀμφότερα. 
1?.. 

4 
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γοιαν TQ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν ταῖς νομιχαῖς προηγεῖσϑαε,. 

πασῶν, οὕτω κἀνταῦϑα, ἐπεὶ δεῖται ἡ ἀντινομία συλλο-- 
γισμοῦ, ἐν οἷς τὸ περιεχύμενον καὶ περιέχον ζητοῦμεν 

συλλογισμῷ δηλῶσαι" ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁ λογισμὸς φύ- 

δ σιν ἔχων ῥητοῦ καὶ διανοίας" δοχεῖ γὰρ χαὶ αὐτὸς xaO? 

ἕν μέρος ἔχειν τὸ ῥητὸν, χαϑ'᾽ ἕν δὲ τὴν διανοιαν" τού- 

: TOU χάριν εὐθὺς “μετὰ τὸ ῥητὸν ὡς συνεγγίξων καὶ πρὸ 

τῆς ἀντινομίας, ὡς συμβαλλόμενος αὐτῇ πρὸς τὴν ἀπό- 

δειξιν" τὰ γάρ τινε συντελοῦντα πρὸς ἀπόδειξιν προη- 

40 yit κατὰ τὴν μάϑησιν, ὡς ἁπλούστερα TOV ἀποδει- 

χνυμένων. Ein δὲ συλλογισμῶν τέσσαρα" ix τοῦ ἴσου 

xal τοῦ ὁμοίου, ὡς ἐπὶ τοῦ πόρνου, ὃς χωλύει λέγειν, 

τῷ νόμον εἶναι τὸν ἐξ ἑταίρας μὴ λέγειν, ἔσον γὰρ τοῦ- 

το" ὃ γὰρ κατήγορος “προστίϑησι τῷ νόμῳ καὶ τὸ πρα- 
45 μα, λέγων ταὐτὸν εἶναι ix πόρνου καὶ ἐξ ἑταίρας, ὃ 

γὰρ βίος ἐπ᾽ ἀμφοῖν ὅμοιορ" ix τοῦ ἀχολούϑου τοῦ καὶ 

ἀποβαίνοντος, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποχτείναντος ἐχ τοῦ στίζειν, 

νόμου ὄντος τὸν μοιχὸν στίξειν " ἐνταῦϑα γὰρ συλλογί- 

ξεται λέγων, ὅτι ὃ τὸ στίζειν δεδωχὼς νόμος ἀνεύϑυνον - 

20 εἶναι δίδωσι, κἄν τι συμβῇ δυσχερὲς ἀπὸ τῶν στιγμάτων" 
ix τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον, oU μὴν ἀπὸ τοῦ ἐλάττο-- 
vog ἐπὶ τὸ μεῖζον" οὐ γὰρ ἂν δύναιτο" εἰπεῖν, ὡς ὃ τὸ 

ἔλαττον δοὺς καὶ τὸ μεῖζον δέδωχεν" οἷον, νόμου Ὄντος 

τοὺς μοιχοὺς ἀναιρεῖν ^, μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας κρί- 
45 vera," ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι εἰ τὸ μεῖζον δέδω-- 

κεν τὸ ἀναιρεῖν, πολλῷ πλέον τὸ εὐτελέστερον τὸ στίξειν" 
ἐκ τοῦ ἐναντίου" νόμος τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι" ἀριστέα 
λιπόντα τὴν τάξιν ἀπέχτεινεν ὁ στρατηγὸς καὶ φεύγεε 
φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι O λιπὼν τὴν τά- 

so £v οὐχ ἀριστεύς. 0i συλλογισμοὶ τοῖς ὅροις χοινωνοῦ- 
σιν, ὡς καὶ αὐτὴ * ἢ φύσις τοῦ πράγματος ἐδίδαξεν, χε- 

φάλαιον τοῦ ὅρου τὸν συλλογισμὸν ποιήσασα, ὃ γὰρ ὄρι- 

2 Ald, ἔχον. scripsi ἔχων: — 8 Ald. δύνατο. 4 Ald. et 
Par. ἀγαιρεῖ. — 5 Ald. αὕτη. 
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ζόμενος ἀνάγκην ἔχει καὶ συλλογίζεσθαι, ὅτι τοῦτο τούτου 
οὐδὲν διαφέρει" διαφέρουσι δὲ, ὅτε ἐν μὲν τοῖς ὅροις πρὸς 
τὸ ῥητὸν μαχύμεϑα μὴ εἶναι" καὶ τοῦτο. λέγοντες οἷον 
ὅτι οὐκ ἦν τοῦτο τυραννοχτονία " ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς 

. τοὐναντίον τὸ ῥητὸν ἀπὸ ὁμοιότητος τῶν πεπραγμένων 5 
συνιστῶμεν, xol ὅτε ἐν συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνϑυ- 
ποφορὰς λαμβάνει" ἔπειτα ἀφεὶς TÓ ὁρίξζεσϑαι ἐπὶ τὸ 
ὅμοιον αὐτὸ δεικνύναι μεταβαίνει" ἔτι χοινωνεῖ συλλογισ- 
μὸς ῥητῷ καὶ διανοίᾳ σφόδρα, ὡς καί τινα ζητήματα 
κατὰ ῥητὸν xal διάνοιαν δοχεῖν συλλογισμοὺς εἶναι, οἷον 40 
ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου" νόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρα» 
τηγεῖν" τῷ πατρὶ σερατηγοῦντι συνεστρατεύσαντο παΐδερ" 
σεεπττώχασι Xa χωλύεται στρατηγεῖν" δοχεῖ γὰρ τοῦτο συλ- 
λογισμὸς εἶναι, ὅτι ταὐτόν ἐστε τῷ μηδὲ ὅλως ἔχειν τὸ 
ἔχοντα ἀποβαλεῖν χαὶ οὐδὲν διαφέρει" οὐ μέντοι ἡ στάσις 4 
συλλογισμὸς, ἀλλὰ ῥητὸν καὶ διάνοια" τοῦ γὰρ φεύγοντος 

ἐπὶ τὴν διάνοιαν χαταφεύγοντος καὶ ταύτην ἐξηγουμένου, 

ὅτε ἄπαιδα λέγει τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα οὐ τὸν ἔχοντα 

καὶ ἀποβαλόντα δι᾿ ἀριστείας ἢ ἐκ τύχηρ, O κατήγορος 105 
τὸ ῥητὸν προβάλλεταε μόνον, Τίνε οὖν διαφέρει; φαμὲν 20 

ὅτε ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τῇ κατὰ φυγὴν καὶ 
δίωξιν 0 κατήγορος ἔχει τὸ ῥητὸν, xol ὁ φεύγων τὴν διά- 
γνοιαν" ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τοὐναντίον ὁ φεύγων τῷ ῥη- 
TU χρῆται, καὶ 9. χατήγορος τῇ διανοίᾳ, οἷον ἐπὶ τοῦ 
παραδείγματος οὗ παρέϑετο" ἐνταῦϑα γὰρ οὐχὶ ὁ φεὺ- 25 

γων χρῆται τῇ διανοίᾳ, “φάσχων ὅτι τὸν ix πόρνης ὃ νό- 

μος ἐτιμωρήσατο, οὐ τὸν ἐκ πόρνου" τοῦτο γὰρ πρύχει- 
ον τῷ ῥητῷ συναναφαινόμενον" ἀλλ᾽ ὃ διώχων χρῆται 

διανοίαις ταὐτὸν εἶναι ἀξιῶν πόρνον καὶ πόρνην, 
xci μηδὲν διαφέρειν, ἀλλὰ τὴν δυσγένειαν εἶναι τὴν ue- 30 

μισημένην" οὗ γὰρ δύναται τῷ ῥητῷ ὁ χατήγορος 70ij- 
σϑαι, ὡς ἐξ αὐτῆς βαλβῖδός φασιδ τὴν στάσιν διαλύοντι. 

— — — 

6 Ald. φησι. scripsi φασι. efr. Arsen. Viol. p. 69. ἀπὸ 
γραμμῆς cum nota. 
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Μαρκελλίνου. Ζητύσειεν ἄν τις, ὅτου χάριν τὸν 
συλλογισμὸν ἐτεχνολόγησε μετὰ τὸ ῥητὸν xol τὴν διά- 

γοιαν καὶ οὐ tqv ἀντινομίαν" xoà φαμὲν, ὅτι οὐχ ἁπλῶς 

οὐδὲ ὡς ἔτυχε τὸν συλλυγισμὸν προέταξε τῆς ἀντινομίας, 
5.δέον προτέραν τὴν ἀντινομίαν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ ἑνὸς 
ῥητοῦ ἐν ἀμφοτέραις. ὃ λόγος, διὰ τοῦτο συνῆψε τὸ ῥητὸν 
xal τὴν διάνοιαν τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ δεαχόψῃ, τὴν 

τεχνολογίαν" Tjj γὰρ φύσει δευτέρα 5 ἀντινομία, διπλοῦν 

ὥσπερ ῥητὸν καὶ διάνοια τυγχανουσα᾽ ἔγγραφον δὲ καλεῖ 

40 τὸ τοῦ νόμου πρόσταγμα, ἄγραφον δὲ τὸ uy κείμενον ἐν 
τῷ ῥητῷ" ὅπδρ εἰς ἔσον πειρᾶται ὃ ! κατήγορος" αὐτὸς γάρ 
ἐστιν ὁ ποιῶν τὸν συλλογισμόν: ὅρα δὲ ἐκ τοῦ παραδεί- 

γματος, πῶς τῷ ἐγγράφῳ τῷ 7 ἐξ ἑταίρας, τὸ ἄγραφον τὸ 
ἐκ πόῤνου παραλαβεῖν πειρᾶται καὶ ὅμοια ἀποφαίνειν τὰ 

45 δύο" γινώσκεται μὲν οὖν ὁ συλλογισμὸς ἀπὸ τοῦ κατηγό- 
ρου ὡς ἐπὶ προτεϑέντος παραδείγματος." ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ 
ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" οἷον νόμος τὸν μοιχὸν στίζειν" στίξων 
τις μοιχὸν ἀπέχτευνε χαὶ χρίνεται φόνου" ὁ φεύγων ἐν- 
ταῦϑα συλλογίζεται xol παλιν" ἔδιον συλλογισμοῦ τὸ πει- 

λ0 ρᾶσϑαι δεικνύναι τὸ συλλογιζόμενον" ἴσον τῷ προτετα- 
yuévao ἢ τῷ " ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ 7 νόμου τὸ πεπραγμένον 
«καὶ τοὔνομα προχείμενον, περὶ οὗ τὴν χρίσιν ὁ εἶναι συμ» 
βέβηκεν. 

Ei Σ μέντοι περὶ δύο ῥητὰ ἢ καὶ περὶ πλείονα, ἢ καὶ ἕν εἰς δύο 
45 διαιρούμενον ἣ ζήτησις εἴη, ἀντινομία γίνεται. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ἰρίτη ἡ ἀντινο- 
μία τῶν νομικῶν ἐστι στάσεων" παρεχώρησε γὰρ τῷ συλ- 
λογισμῷ δι᾿ ἃς εἴπομεν αἰτίας" ἐπεί τοι ὥφειλε μετὰ τὸ 
ῥητὸν xal τὴν δισνοιαν τετάχϑαι" οὕτω γὰρ συγγενὴς 

80 ταύτῃ ἡ ἀντινομία, ὡς καί τισι δόξαι τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ 

ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ" διπλοῦν μέντοι ῥητοῦ καὶ διανοίας 

7 Ald. τό. 8 Ald. ro. 1 Par. ἄν. 
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εἶδος, ὥσπερ καὶ στοχασμοῦ εὑρίσκεται διπλᾶ εἴδη καὶ 
ὅρου" οὖς ἐλέγξει τις οὕτως, ὅτι τὰ εἴδη TOV, στάσεων 
τρία ταῦτα ποιεῖν εἴωθε, πλεονασμὸς, ἔλλειψις, ἐναλλαγή" 
ποιεῖ δὲ οὐχ ἅμα συνδρομόντα, ἀλλ᾽ fv μόνον εὑρεϑέν" 
εἰς γὰρ δύο οὐχ ἔτι εἴδους διαφορὰν ποιήσει ἀλλὰ γένος" ὅ 
ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὅρου καὶ τοῦ συλλογισμοῦ" ov γὰρ μόνον 
ἐναλλαγὴ τῶν κεφαλαίων ἐνταῦϑα τοῦ συλλογισμοῦ πρὸς 
τὸν ὅρον, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς τοῦ ῥητοῦ καὶ τοῦ βιαίου 
ὅρου" ἐν οἷς οὖν καὶ ἐνταῦϑα ἀντινομίας οὐ μόνον ἐναλ- 
Aer τῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς παραχολουϑεῖ 10 

πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν, ἀναγκαίως ἕτερον γένος 
στάσεως τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ἡ ἀντινομία εἴη, ἀλλ᾽ 

ovx εἶδος ταύτης τῆς στάσεως διπλοῦν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὔ. 

μόνου ἐκ δύο νόμων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλείονας νόμους ἂν- 
τινομία γίγνεται" κατὰ μὲν δύο, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο πα- 35 
ραδείγματος Ó τεχνικός" χατὰ πλείονας δὲ οὕτω" νόμος 

τὴν ἐπίκληρον συγγενεῖ γαμεῖσϑαι '* xai γόμορ τὰς μνη- 

στείας βεβαίας εἶναι" καὶ γόμος τὰς τοῦ δήμου δωρεὰρ 

«κυρίας siye" χαταλειφθείσης ἐπικλήρου᾽ χόρης ἀριστεὺς 

ἤτησε γαμηϑῆναι αὐτῇ, ἄλλος μνηστευσάμενος ἥν, καὶ 30 

συγγενὴς ἀξιοῖ λαβεῖν αὐτήν" xol ἀμφισβητοῦσι σπρὺς 

ἀλλήλους. 

Ἔστι γὰρ ἀντινομία δύρ ἢ καὶ πλειόνων ῥητῶν, ἢ καὶ ἑνὸς διαιρου- 100 

μένου μὴ φύσει ἐναντίων, κατὰ περίστασιν δὲ μάχη" καὶ ὅλως δι- 

nq τὶς ἐστι ζήτησις ῥητοῦ καὶ διανοίας" οἷον ἀποκήρυκτος μὴ μετε- 25 

χέτω τῶν πατρῴων, καὶ ὁ ἐπιμείνας χειμαζομένῃ νηΐ δεσπότης ἔστω 

τῆς νεώς" ἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαζομένῃ vit, καὶ εἴργεται αὑτῆς | 

ὡς πατρῴας", τοῦ δὲ κατὰ διαίρεσιν ῥητοῦ ποιοῦντος ἀντινομίαν πα- 

ράδειγμα τόδε" ἡ βιασϑεῖσα ἢ γάμον ἢ ϑάνατον αἱρείσϑω τοῦ βια- 

σαμένου" δύο τις κατὰ ταὐτὸν ἐβιάσατο κόρας" καὶ ἢ μὲν γάμον 80 

αὐτοῦ, 5j δὲ ϑάνατον αἱρεῖται. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ὅπως πλειόνων 
€ 4 * » '* E - ⸗ 

εἴρηται" ὅπως δὲ xol ἑνὸς εἰρήσεται" καλῶς δὲ προόσχει- 
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voe τὸ μὴ φύσει ἐναντίων" αὐτοὶ μὲν yàg xaO? ἑαυτοὺς 
οἱ νόμοι οὐδὲν ἐναντίον λέγουσιν ἀλλήλοις" οὐδὲ yap 
ἐναντίος ὁ νόμος ὁ λέγων τὸν ἀποχήρυχντον μὴ μετέχων 
πατρῴων τῷ λέγοντι τὸν ἐναπομείναντα χειμαξομένῃ νὴ 

5 δεσπότην εἶναι τῆς νηύρ᾽" ἡ δὲ μετὰ τὴν τύχην ἐχ τῶν 
πραγμάτων πλοχὴ καὶ περίστασις καὶ ἡ ὕλη τὴν μάχην 
τῶν νόμων ποιδῖ" πρὰ δὲ τούτων οὐδὲν εἶχον τοιοῦτον" si 
γὰρ δύο ἦσαν κατὰ φύαιν νόμοι, ὁ μὲν. κελεύων δεδόσϑαι, 
ὁ δὲ μὴ, σύγχυσις ἣν, καὶ οὐ πολιτείας ϑεσμὸς οὐδὲ σύ- 

40 grae" ὡμολόγηται γὰρ, ὡς οὐχ ἂν συσταίη πολιτεία, ἐν 

ἧ φύσει ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ νόμοι" πῶς γὰρ κατὰ 
τὸν Δημοαϑένη " τὰ αὐτὰ χύρια xai μὴ κύρια ἐστὶν εὑρεῖν" 

δὲ γὰρ ἑχάτερος τῶν ἀγωνιζομένων τὸν ἐναντίον προΐσχη- 
ται νόμον, οὐχ οἷόν τε τοὺς διχαστὰς εὔορχον ϑέσϑαι τὴν 

45 ψήφον" 7) γὰρ τοῦ ἑνὸς νόμου χύρωσις ϑατέρου ποιεῖ τὴν 
ἀναίρεσιν" ὡς οὖν εἴρηται, δεῖ μὲν τοὺς νόμους αὐτοὺς 
ὡς ὄνι μάλιστα μὴ ἐναντίους εἶναι, καὶ κυρίους ἀμφοτέ- 
ρους. Τὸ δὲ συμβὰν τὴν ἐναντιότητα ἐργάξεται, οἷον εἰ 
νόμος τὸν μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναι, καὶ νόμος πάλιν 

30 τὸν ἀριστέα εἰς ἱερὸν τὴν πανοπλίαν ἀνατιϑένᾳι" μοιχὸς. 
δέ τις ἀριστεύσας ἀνέθετο τὴν πανοπλίαν" μάχην &U- 

Suc τοῖς τέως μηδὲν ἢ ἔχουσιν μαχόμενον νόμοις εἰργάσατο" 
εἰργάσατο δὲ τὸ συμβὰν τὴμ ἐναντίωσιν" οἷον τὸ τὸν μοι- 
χὸν ἀριστεῦσαι" φασὶ δὲ, ὅτι xol διπλῇ τίς ἐστι ζήτησις 

25 ῥητοῦ καὶ διανοίας ἡ ἀντινομία" εἰ γὰρ πᾶν ῥητὸν ἢ ἑτέρῳ 
ῥητῷ ἢ διανοίᾳ 3 λύεται, ἕκαστον δὲ τῶν ῥητῶν παρὰ τοῦ 
ἐναντίου τῇ διανοίᾳ λύεται, διπλοῦν ἂν εἴη ῥητὸν καὶ διά- 
voix* δεῖ δὲ καὶ τοῦτο προσϑεῖναι" ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις 
δεῖ τὸν ἕτερον νόμον παραβεβάσϑαι, xoi τοῦτο ὁμολογού- 

80 μενον εἶναι" ἐπὶ δὲ τούτου σαφέστερον διὰ τοῦ προβλή--. 
ματος τὸ λεγόμενον" οἷον νόμος τὸν ἀποδόντα τὴν σχευὴν 

1 In or. deperdita. —1, 21, Ald. μάχης 8 Ald. ἣἧ διάνοια. 
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ϑανάτῳ DnutovcÓa,* καὶ νόμος τὸν 0v? πατέρα ἄταφον 
περιορῶντα ϑανατοῦσϑαι" πένης στρατιώτης τοῦ πατρὸς 
ἀποθανόντος ἀπέδοτο τὴν πανοπλίαν καὶ ἔϑαψε τὸν 
πατέρα, καὶ ὑπάγεναε τῷ νόμῳ" ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα σα- 
φῶς ϑάτερος τῶν νόμων παραβέβασται᾽ ἐν τοῖς οὖν του- ὃ 

οὕτοις ὁμολογῶν παραβεβάσϑαι τὸν νόμον, χυριώτερον 
δείξει τοῦ παραβεβασμένου τὸν σεσωσμένον" εἴτε ὑπὸ 
τοῦ παλαιότερον εἶναι, ὡς ἂν ὃ καιρὸς ὑπουργῇ, sits 
ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου" olov Σόλων μὲν ἐστιν ὁ τοῦτον τε- 
ϑεικώςρ" τὸν δ᾽ ἄλλον ἕτερος" τότε γὰρ ὃ δικαστὴς xQu- 10 

νεῖ, oyx δἰ παραβέβηκεν, ὡμολόγηται. γὰρ, ἀλλ᾽ ὁπότερον 
. παραβὰς ἔστιν ἀνεύϑυνο!" δεῖ δὲ προσέχειν, εἰ κύριοι ἄμ- 
φω oi νόμοι, καὶ τὰ δύο ῥητὰ ἐν ἀντινομίᾳ χεκυρωμένα 
εἶναι" τοῦτο δ᾽ εἶπον, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ μὲν ἕν πάλαι 
᾿κεχυρῶσϑαι, τὸ δὲ ἕν νῦν εἰσαγεσϑαι" τοῦτο δὲ οὐ ποιεῖ 15 
'ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματιχήν" οἷον νόμος ἐν τρισὶν 

Φμιέραις περὶ πολέμου βουλεύεσϑαι. ᾿Ελάτειαν Φιλίππου 
᾿ χαταλαβόντορ γράφει Δημοσϑένης αὐϑημερὸν προελϑεῖν, 

xal χρίνεται" ἐνκαῦϑα γὰρ ἐπειδὴ 4 οὕπω τὸ ψήφισμα 

χεχύρωτο, 0 νόμορ μὲν o πρότερος οὐ παραβέβαστο 5." 10 
καὶ τούτου χάριν ἀντινομία μὲν οὐχ ἔστε, πραγματικὴ 

δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" βουλεύονται γὰρ, εἰ δεῖ τὸ 
ψήφισμα κύριον εἶναι ἢ μή" καὶ εἰ συμφέρει τῇ πόλει ἢ 
οὔ" κατὰ δὲ ῥητὸν ἔφαμεν καὶ διάνοιαν τὴν τοιαύτην 
πραγματικήν" ἐπειδὴ ὃ φεύγων φησὶν, ὅτι διὰ τὸ συμ- 25 
φέρον τὴν τῶν τριῶν ἡμερῶν προϑεσμίαν ὃ νομοϑέτης 107 

εἰς βουλὴν παρέχει" τὸ συμφέρον δὲ, τὸ ὡς τάχιστα τὸν 

πολέμιον ἀμύνασθϑπι" ἄλλως τε xol ὃ νόμος ἐῤῥωται" 

ὅτε xaO" ἑτέρων αὐτοὶ χωρεῖν προαιρούμεϑα, οὐχ ὅτε 

ἡμῖν ἐπιόντες ἄλλοι φαίναντοι" οὐ χεῖρον δὲ ἴσως οὐδὲ 80 

τοῦτο ἀγνοεῖν, ὡς ἔστι τε ὁριχὸν ξήτημα, δοχοῦν εἶναι 

ὅ Ald. alterum τὸν om. — 1.12. Ald. oí κύριοι. 4AM., ἐπειδὴ po- 

suit post ψήφισμας 5 Ald, παρεβίβαστο, Par. παραβέβαστο. 
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ἡσυχάζουσαν" μετὰ μικρὸν δὲ αὖϑις ᾿ἀχούσασαν, 15 ὡς 
E ἑτέραν διέφϑειρε, τότε τὴν τοῦ ϑανάτου χατ᾽ αὐτοῦ κι- 

νῆσαι αἵρεσ! ὡς εἶναι τὴν περίστασιν διττὴν, ἀπό τε 
τοῦ γρόνον καὶ τοῦ προσώπου, τὸ δὲ xol τὸ ἐξισάζειν 

5 αἰτιῶσϑαι, ὡς ἀσύστατον ποιοῦντος τὸ πρόβλημα, σχαιοῦ 
καὶ ἑαυτῷ περιπίπτοντορ" εἴγε καὶ àp' οὗ παρέϑεντο 
αὐτοὶ ὑποδείγμ aroc roũro εὑρίσχεται" φημὶ τὸ ἐξίσου 

ἑκάτερα τὰ μέρη τὸ ῥητὸν προφέρειν" τὸ δὲ λέγειν ὡς 

οὐχ ἔστι τι παραβεβασμένον τοῦ ῥητοῦ, ἀνοήτου" χαὶ 

40γὰρ παραβέβασταί τι τοῦ ῥητοῦ, Tj τῆς ἑτέρας γὰρ 
“αραβέβασται ἢ τῆς προγενεστέρας ἐλπὶς τοῦ γάμου" 
οὐδὲ γὰρ iviv τὰς δύο εἰς ὑμέναιον ἀγαγέσθαι" τὸ δὲ 

: ο΄ μονῆρες ToU ξητήματος αἰτιᾶσϑαι πάντη ἄλογον" πολ- 
λὰ γὰρ τοιαῦτά ** ἔστιν εὑρεῖν. ζητήματα ἐν ταῖς στά- 

45 σεσι, μονήρη φημί. 
⁊ 

Μαρκελλίνου. Δεῖ τὰ δύο ῥητὰ iy ἀντινομί 
κεχυρωμένα εἶναι" τοῦτο᾽ δὲ εἶπον ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ 
“μὲν ἐν πάλαι χεχυρῶσϑαι, τὸ δὲ ἕν νῦν εἰσάγεσϑαι" τοῦ- 
το δὲ oU ποιεῖ ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματικὴν, ὥς φησιν 

40 ὁ Πορφύριος" οἷον νόμος ἐχέλευε ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ 

πολέμου *? βουλεύεσθαι, ᾿Ελάτειαν κατειληφότος * Qu- 
λίππου γράφει Δημοσϑένης αὐθημερὸν ἐξιέναι, Αἰσχίνης 

ἀντιλέγει" ἐν τούτῳ γὰρ ὃ μὲν νόμος χεχκύρωται" τὸ δὲ 
εἰςφερόμενον ψήφισμα δοκιμασϑῆναι δεῖ" ἔοικε δὲ μᾶλ- 

35 Ao» ὃ Πορφύριος ἀγνοεῖν τὴν διαφορὰν πραγματικῆς 
τῆς xarà ἀντινομίαν χαὶ ἀντινομίας αὐτῆς" ἔστι γὰρ ὅτε 
καὶ ἡ πραγματικὴ χεκυρωμένους ** ἔχει τοὺς δύο νόμους" 
ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ ἀντινομίᾳ ἐπὶ ἤδη παραβεβασμένῳ νόμῳ 

| ἡ κρίσις" ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ βουλή ἔστι καὶ σχέψις,᾿ 
δ0 τίνα μὲν δεῖ παραβῆναι τῶν νόμων, ποῖον δὲ ἐᾶσαι χε-. 

“40 Ald. ἀχούσαμένν, 44 Ald. τοι αὐτά. 12 Ald. πόλεμον. 
13 AH. καταληφϑέντος. 14 Ald. κεκυρωμέγη. 
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χυρωμένον" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὴν 
πανοπλίαν στρατιώτου xci ϑάψαντος τὸν πατέρα" ἰδοὺ 
γὰρ ἐνταῦϑα παρέβη τὸν νόμον ὁ στρατιώτης" ἐν δὲ τῇ 
πραγματικῇ ζητεῖται εἰ δεῖ παραβῆναι, οἷον νόμος τὸν 
τύραννον ὑπερόριον ῥίπτεσθαι" xal τὸν σχηπτῷ βληϑέντα 5 
αὐτοῦ ϑάπτεσθαι οὗ ἔπεσεν, ἠνέχϑη σχηπτὸς ἐπὶ τὸν 
τύραννον, χαὶ βουλεύονται" ἐν τούτῳ νόμος οὐ παραβέ- 
βασται" οὐδὲ ἐπὶ ἤδη γενομένῃ παρανομίᾳ ἡ κρίσις, ἀλ- 
Aa βουλὴ *5 πρόχειται, ποῖον τῶν νόμών δεῖ 16 παρα- 

βῆναι" ἴδιον δὲ καὶ τοῦτο ἀντινομίας, τὸ τὸν χρινόμενον 40 

παραβεβηκέναι μὲν νόμον, νόμῳ δὲ χκεχρῆσϑαι. Ἢ καὶ 
πλειόνων" τοῦτο προσέϑηκεν, ἐπειδὴ ἔστι xol ix τριῶν 
νόμων ἀντινομία" οἷον νόμος τῷ προδότῃ συμφεύγειν 
τοὺς παῖδας" καὶ τὸν καταστείχοντα φυγάδα. ϑανάτῳ 

ξημιοῦσϑαι" καὶ τῷ ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι ὀρεγέτω χεῖρα ἡ 15 

γυνή᾽ προδύτῃ οὗ συνῆλϑεν ἡ ϑυγάτηρ, ὀρέγουσά τῷ ἀν- 
δρὶ τυφλῷ ὃ οντι χεῖρα, ἀπέχτεινεν αὑτὴν ὁ στρατηγὸς ὡς XG- 
ταστείχουσαν καὶ χρίνεται φόνου" διαφέῤει δὲ τῆς ἐκ δύο 

νόμων ἀντινομίαρ, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὁμολογεῖ παραβῆναι νόμον, 

καὶ ἀπὸ τῆς ἀντιλήψεως ἄ ἀρχέται, ὡς ἐπὶ τὴς ὀρεγούσης τῷ 20 

ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι χεῖρα" .ἢ καὶ ἑνός. τὸ γὰρ ἕν διαι- 

ρούμενον ἀναπληροῖ δύο νόμων τάξιν" καὶ γίνεται νόμος. 
ἕχαστον μέρος ἑχάστῳ τῶν προσώπων ἀντὶ νόμον ἐἔντε- 
AoUg:: τέλειον γὰρ ἔστιν ἕχαστον τῶν μερῶν xol οὐδὲ 
ἐναντίον ἕκαστον αὐτῶν τῷ ἄλλῳ κατὰ φύσιν" ἢ γὰρ 35 
τόδε ὁρίζεται ἢ τόδε᾽ ἀλλὰ πάλιν χἀνταῦϑα ἡ περίστα- 
σις καὶ ἡ πλοκὴ τὴν μάχην ἐποίησεν. Καὶ ὅλως δι» 
πλῆ τίς ἐστι ζητησις. Ζητητέον εἰ διπλὴ ἐστιν ἐξέ- 
τασις ῥητοῦ καὶ διανοίας" διατὲ μὴ διπλοῦν ῥητὸν καὶ 
διάνοια καλεῖται ἡ ἀντενομία, ὥσπερ διπλοῖ εἰσι στοχασμοὶ 50 

καὶ ὅροι" λέγομεν, ὅτι ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ παράβασις 
εὑρίσκεται νόμου, ἐν δὲ τῇ ἀντινομίᾳ τῶν νόμων ὃ ἕτε- 

45 Ald. βουλῇ. 410 Ald. δεῖγμα. 
- 

1 
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ε΄: “ἰεήσεεειι φελαττίσενος" τὸ οἷν decyepor — 

etes ἑτέραν €4477, 27€0 £FGLUE7T, GI «Tem ἐφχώ-- 

"rex" ἐν δὲ τῷ Grogesue ἐπὶ παστων τῶν HOeT τῷ 

39 ὕμνων σώζεται" διπάη, ἐὲ ὅκα TORTO, ἐπεδν eugortea 

5 desia Óexrwzas O€z ὠσχὲρ ἐν (rre χαὶ διατεα, ὁ niv 

τὸ ῥητὸν, ὁ δὲ τὴ» διώναιαν, ἀμφότερα ἀπιφότεροε zizrys- 

ται" ἐχάτερυς γὰρ A10G; τῇ διανώς τὸ TOC ἐναντίος ox 

τὸν OtTég txuechu τὸ ἴδεον" χαδοιχον γὰρ τοῖτο τὸ 

τοῖς βλάπεσεοσε ῥητοῖς ἀντιτάετει» τὰς διανοίας" 

16 te; δὶ διπλᾶ τέϑειχε "7 τὰ παραδείγματα" ἐπειδι, γὰρ 

πρυείσηχε τὴν GYTIPOULOY γίσεσϑαε » περὲὸ δίο ῥητὰ ἢ 

περὶ ἕν διωιροέμενον τὴν syn εἶχαε, πιστοῖτας τοῖς; 

παραδείγμασιν" ἔδοξε δὲ rotro ἐσάξειν" ἢ rt γὰρ [Xa 

ἴση χαξ τὰ πρόσωπα ἔσα, χαὶ ὁ χαερὸς δὲ ἄδηλος, ποτέρα 

45 προτέρα" 35 ὥστε μηδὲ ταύτῃ διαφέρειν" xai ὁ μὲν Mirov- 

χεωνὸς οὐχ ἐσώξεεν φησὶ διὰ τὸ ἀνόμοιον I? τῆς αἰτήσεως" 

J μὲν γάμον αἰτεῖ, ἡ δὲ ϑάνατον" ἔοιχε δὲ ovx εἶχαι 

αὕτη ἐσχυρὰ διαφορῶ πρὸς τὸ μὴ ἐξισάζειν τὸ πρό, Anus 

εἰ γὰρ καὶ διάφορα τὰ τῆς αἰτήσεως, ἀλλ᾽ οὖν ἐσάζεε 

40 τῷ ἀμφοτέρας αἰτεῖν τι λεπτὴ δέ τις ὑπάρχει διαφορα" 

δύναται γὰρ i αἰτοῦσα ϑάνατον λέγειν, ὡς εἰ τεϑνήξεταε, 

ἀμφότεραι λήψονται δίχην τῆς βίας" xai οὐδὲν μᾶλλον 

ὑπὲρ αὐτὴς ἢ καὶ ὑπὲρ ἐκείνης αἰτεῖ" ἡ δ᾽ αὖ γάμον αἐ- 

τυῦσα δύναται χρήματα αὐτὴ δώσειν ἐπαγγείλασϑαι ὑπὲρ 

48 τῆς βίας" αὕτη μὲν τῆς ἀντινομίας 7 φύσις" ὁ δὲ Mivou- 

κιαγύφ qua. xal τοιαύτην ἑτέραν ἀντινομίαν γίνεσθαι , 

ἐν ἢ εἷς μὲν ἔστιν ὁ νόμος οὐδὲ οὗτος διμερὴς, ἢ ? δύο 

δὲ πρύσωπα τῷ αὐτῷ χεχρημένα νόμῳ" οἷον ἠρίστευσαν 

δύο ἀδελφοὶ καὶ ὁ μὲν αὐτῶν αἰτεῖ ἀναιρεθῆναι τὴν xa- - 

47 Ald, τέθηκε. 18 In Ald. et Par. ποτέρα ποτέρα. In 

Ald, asteriscus interjectus locum corruptum indicare videtur. 

Facilem medelam innuit serior manus, quae in Par. alteri ποτέ- 

e superseripsit 0. 19 Ald. ἀνόμιονν 410 Ald. διμερὲς. 

«Q9 
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τὰ τῆς μητρυιᾶς γραφήν᾽ ἀπέχειτο γὰρ κατ᾽ αὐτῆς κατη» 
γορία" ὁ δὲ εἰσελϑεῖν ἀξιοῖ" ἐνταῦϑα γὰρ ὃ μὲν νόμος 
εἷς καὶ ταῦτα οὐδὲ μεμερισμένος" ἰσχυρίζονται δὲ τῷ αὖ- 

τῷ ἀμφότεροι' διαιρήσεις δέ φησι τὴν ἀντινομίαν ταύ- 

τὴν ἀπὸ συγχρίσεως ἀρξάμενορ, τίς νομιμωτέρα 33 αἴτη- 5 
σις, τίς δικαιοτέρα. — 

Ἢ μέντοι ἀμφιβολία καὶ. ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματός ἐστι φανερά" ἔστι 
γὰρ ἀμφιβολία ἀμφισβήτησις περὶ ῥητὸν ἐκ προσῳδίας ἢ διαστάσεως 

συλλαβῶν γενομένη . ἐκ μὲν προσῳδίας" οἷὸν ἑταίρα χρυσία εἰ φο- 
ροίη, δημοσία ἔστω" πεφώραταϊ τις φοροῦσα, καὶ 7| μὲν τὰ χρυσία 10 

φησὶν εἶναν δημόσια προπαροξυτόνως ἀναγιγνώσκουσα τὸν νόμον, oi 

δὲ οὗ τὰ χρυσία, ἀλλ᾽ αὐτὸν δημοσίαν εἶναι͵ παροξυτόνως ἄναγι-- 

γώσκοντες᾽" περὶ δὲ διάστασιν συλλαβῶν" οἷον δύο 70d» τῳ παῖδες, 

Viu» καὶ Πανταλέων" καὶ τελευτῶν *' ὃ πατὴρ διέϑετο οὕτως" ἐχέ- 

ze τὰ ἐμὰ Πανταλέων καὶ ἑκάτερος ἀντιποιεῖται πάντων" ὃ μὲν Ug 15. 
ἕν ἀναγινώσχων Πανταλέων" ὃ δὲ διϊστὰς πάντα, εἶτα «Δέων" 

ταύτας μὲν οὕτως ἐπιγνωσόμεϑα. 

Συριανοῦ καὶ ΣΣωπάτρου. Τελευταία τῶν vo- 
μικὼν ἡ ἀμφιβολία" ἀμφίβολος γὰρ καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
ὀνόματός ἐστιν" ἔνϑεν καί τινες οὐδὲ στάσιν αὐτὴν ἀξιοῦ- 20 
σιν εἶναι, λέγοντες μὴ συνίστασϑαι τοιαῦτα ζητήματα" 

ἐμπίπτει γὰρ εἰς τὸ ἐξισάζον) τοῦ μὲν λέγοντος ἄνευ 
διαστολῆς, τοῦ δὲ μετὰ διαστολῆς ἀναγιγνώσχοντος" xoi 
δοχεῖ μὲν ἀδιάχριτον εἶναι, ὅσον ix τῶν ἐγχεϊμένων" 
ἄδηλος γὰρ ἐν τούτοις ἡ διάνοια" διὰ τοῦτο οὖν, ὡς ἔφα- 25 
μεν, οὐδὲ στάσις εἶναι πρὸς ἐνίων ἠξίωται" ἡμεῖς δέ φα- 
μὲν εἶναι, ἄπορον δέ" ὅϑεν καὶ οἱ ὗητορες τὰς τομαῦτας 

ἐχφεύγουσι ζητήσεις" καὶ ἔστι μὲν ἄπορος καϑ᾽ ἑαυτὴν 

παραλαμβανομένη, ὡς μέρος μέντοι ἐν τοῖς ἄλλοις ζητη» 

μασι παραλαμβανομένη μείζονα τὴν εὐπορίαν λαμβάνει, 
ἔστι τοίνυν στάσις" ἢ γάρ τέχνη μιμουμένη τὴν ἀλή- 
ϑειαν, περὶ πάντων ἡμῖν παραδίδωσιν, * εἰκὸς γὰρ καὶ 

ad 0 

21 Ald, νομιμοτέρα. 4 Ald, τελετῶν. — 2 Ald. παράδωσιν. 
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τοιαῦτα συμβαίνειν" αἱ μὲν οὖν ἄλλαι στάσεις τῶν νομε-- 
κῶν περὶ τὸ πρᾶγμα τὴν ζήτησιν ἔχουσαι σαφεῖς τυγχά- 
vovg. xci πρόδηλοι τί βούλονται λέγειν ὅσον ἀπὸ τῶν 
ἐγκειμένων ῥητῶν" αὕτη δὲ τὴν ἀρχὴν ἀμφίβολός ἐστιν" 

δ οἷον πῶς δεῖ τὸ ῥητὸν ἀναγινώσχειν ἢ νοεῖν" διὰ ταῦτα 
μὲν οὖν αὕτη τελευταία τῶν νομιχῶν᾽ γίένεταε δὲ ἀμφε- 

βολία κατὰ δύο 3" τρόπους, παρὰ τὴν διαστολὴν, 0 καὶ χατὰ 
σύνϑεσίν τινες" οἷον τελευτῶν τις ἔγραψεν ἐν διαϑήχαις 

110 Ἡρακλέα στῆσαι χρυσοῦν ὀόπαλον ἔχοντα" τοῦτο γὰρ 
40 πρὸς διάφορόν τε στιγμὴν διάφορον καὶ διάνοιαν ποιεῖ" 

παρὰ τὴν ὁμωνυμιαν" «Ξέρξου ἐπιόντος ἔχρησεν ὁ ϑεὸς" 

Τεῖχος τριτογενεῖ ξύλενον διδοῖ εὑρνόπα Ζεύς. 

καὶ οἱ μὲν συμβουλεύουσιν, ἔχεσϑαι τῆς ἀχροπόλεως ῥάχῳ 
γὰρ ἐπέφραχτο, οἱ δὲ ἐμβαίνειν εἰς ? τὰς ναῦρ᾽ xci 

45 παλιν" 
ὯΔ ϑεῖα Σαλαμὶς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν. 

ἀμφίβολον γὰρ ποῖα τέχγα λέγει τῶν βαρβάρων ἢ τῶν 
Ἑλλήνων. καὶ πάλιν * δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ ti 

L* φόνου χριϑείς τις ἀπέφυγεν" ὕστερον χρωμένῳ αὖὐ- 
20 τῷ ἀνεῖλέν ὁ ϑεὸς, ἀνδροφόνοις οὗ χρῶ" xol κρίνεται 

πάλιν φόνου" καὶ τὸν νόμον προβάλλεται 0 φεύγων, δί- 

χην τὸ δικάσασϑαι xaÀuv' ὁ Ó οὖν διώχων δίκην τὴν 
τιμωρίαν ἀξιῶν εἶναι ἕλχει πάλιν ὡς εἰς δικαστήριον 
τῷ μὴ δοῦναι τοῦ φόνου ποινὴν, χαὶ παλιν" παῖς μὴ 

35 μαρτυρείτω᾽ δύναται τοῦτο μεταληφϑήναι ἐπὶ τοῦ υἱοῦ 
χαὶ τοῦ δούλου καὶ τοῦ ἀνήβου" * τούτοις δὲ παραπλή- 
σιον xal τὸ naQa τῷ Δημοσϑένει ἐν τῷ παραπρεσβείας, 

ἐν οἷς τοῦ ϑεοῦ γρήσαντος τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσϑαε 
κατασχευάξει ὁ ῥήτωρ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, ὅτε τοὺς ῥήτο- 

80 ρας λέγει" ἐν 7 εἰρήνῃ γὰρ ἔχρησεν ovx ἐν καιρῷ πολέμου" 
óv- 

2* Ald. numerum om., posui óvo, — 3 Ald. s. 4 Ald. 
πόλιν. δ Ald. ἀγήκτου. 6 Ald.xegi. 7 Ald. ἐν om. 
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δύνῃ δὲ καὶ πλᾶσαι αὑτὸ ὡς ξητημὰ οὕτω" τοῦ ϑεοῦ 
χρήσαντος ἡγεμόνας φυλάττεσθαι ἀντιπροβάλλονται ἀλ- 
λήλους οὗ ῥήτορες" καὶ οἱ στρατηγοί" δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι 
χρὴ τὸν ῥήτορα ἐπινοῆσαι ὀξυτάτην διαφοράν" ἔστε δὲ 

παρ᾽ ὁμωνυμίαν, ὅτ᾽ ἂν τὸ ἕν ὄνομα μὴ ἕν ἀλλὰ πλείο- 3 
vo σημαίνῃ, ἔστε καὶ παρὰ προσῳδίαν ἀμφιβολία, ὡς ἐφ᾽ 
οὗ παρέϑετο τῆς ἑταίρας ὑποδείγματος ὃ τεχνικός" τῆς 
δὲ κατὰ πνεῦμα ἀμφιβολίας παράδειγμα τόδε, κατέλεπέ 
τις φίλῳ τὴν οὐσίαν προστάξας τὸν αὐτοῦ παράσιτον 
τρέφειν ἕνδεχα ἔτεσι" xoà ὃ μὲν ἀξιοῖ ἕνδέχα δασύνων" 10 
o δὲ ψιλῶς ἐν δέκα ἕτεσιν" τὸ ἕν τοίνυν πρὸς μὲν τὸν 
παράσιτον ἀριϑμὸς. ἂν εἴη,. πρὸς δὲ τὸν κληρονόμον 
πρύϑεσις" τὸ δὲ περὶ διάστασιν συλλαβῶν τινὲς δια- 
βάλλουσε φάσχοντες ἀσύστατον εἶναι τοῦτο κατὰ τὸ 
ἐσάξον" οὔτε γὰρ τέχνης οὔτ᾽ ἄλλου τινὸς διαφορὰ παρέχει 18 
ὕλης λόγον" ἀλλὰ φαμὲν ὡς εἰ καὶ τὸ παράδειγμα ἡμάρ- 
τηται ἴσως; ὃ ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τὸ εἶδος, ὅμως δύναται καὶ 

τὸ παράδειγμα ἐναλλαγῇ " ποιότηέξος διορϑωϑῆναι, οἷον 
εἰ οὕτως εἴπωμεν" δύο ἡσάν τῳ παῖδες «“έων καὶ Παν- 

ταλέων᾽ τοῦ μὲν «“έοντος ῥήτορος ὄντος, τοῦ Πανταλέον- 3 " 

τος δὲ ἰατροῦ" rj γὰρ τῶν προσώπων ποιότης ὑγιὲς τὸ 

ζήτημα ἀποφανεῖ ἐκ περιστάσεως χρόνου ῆ αἰτίας τὸ 

ἄρτιον αὑτοῦ περιπσιοῦσα" χρόνου μὲν, & Πανταλέων 

λέγοι ὡς uero χαρίξεσϑαι τὸν πατέρα αὑτῷ". p 19 τὴν οὐ- 

σίαν, διὰ τὸ πολλῆς αὐτὸν ἠξιῶσϑαι παρὰ τὸν τῆς νύ- j5 

σου καιρὸν ϑεραπείας " αἰτίας δὲ, εἰ Δέων πάλιν λέγοι 

ὡς ῥήτορι χαρίξεσθαι αὐτῷ τὸν πατέρα τὴν οὐσίαν πᾶ- 

σαν tg περίβλεπτον δι᾽ ἀὐτὸν γενέσθαι xol πᾶσι περι- 

βόητον καὶ ϑαυμασιον' ἔνϑεν καὶ πλέον ἀγάπᾶσϑαι 

αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ΠΠανταλέοντος" οἷδε δὲ ταὐξην 30 

8 ἡμάρτηται ἴσως — — — καὶ τὸ παράδειγμα Ald. om; 9 

Ald. ἐναλλαγὴς 40 Ald, αὐτὸν, scripsi αὑτῷ. — 1. 26; post 

Atov Ald. addit: Πανταλέων: Y 
"Rhetor. ΤΥ. i8 

“ 
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xal Δημοσϑένης τὴν ξήτησιν" ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας" 
εἰ μὲν οὖν ἀνεῖλεν δ᾽ ϑεὸς τοὺς’ ἡγεμόνας φυλάττεσϑαι" 

καὶ ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκράτους , ἐν οἷς φησιν" ἐάν τις 

ἀπόκχτείνῃ “Χαρίδημον, ἀγώγιμος ἔστω" ὁ μὲν γὰρ τὸ 

5 ἀγώγιμον ἐπὶ ϑανάτῳ λέγει εἶναι, ὁ δὲ ἐπὶ χρίσει. ᾿Ιστέον 

δὲ ὡς λύονται ai ἀμφιβολίαε δοκοῦσαι ἐξισάζειν ἀπὸ τῶν 

εἰχότων καὶ τῶν ἄλλων τεχμηρίων, οἷον τὸ μὲν τοῦ Aé- 
ovrog καὶ τοῦ Πανταλέοντος ἀπὸ τοῦ τίνι μάλλον 0 πατὴρ 
προσετίϑετο τῶν παίδων" τούτῳ γὰρ ἐροῦμεν παραχω-' 

..40 ρεῖν τῆς οὐσίας, ὃν πλέον ἔστεργεν" τὸ δὲ τῆς ἑταίρας 
παϑαδείγμασι τοῖς προγεγενημένοις, οἷον εἴ τι * τοιοῦ- 

τον ἐπράχϑὴ καὶ. πρῴην χατὰ τοῦτο καὶ νῦν" τὸ δὲ 
τοῦ τελευτῶντος χαὶ διαϑεμένου περὶ τοῦ ἄρεος, ἀπὸ 
τῆς περιουσίας" αὕτη γὰρ ὡς ἔχει εὑπορίας ἀποφανεῖ 

45 τὴν γνώμην τοῦ διατιϑεμένου, εἴ τε πάντα τὸν "Apte 

εἴτε *? δόρυ μόνον διαγορεύεν γενέσϑαι γρυσοῦν" δῆλον 
111 γὰρ, ὡς ἡ μὲν ἐξιχνεῖταε ἡ περιουσία τοῖς τε χληρονό- 

Motg περιποιῆσαι τὸ ἑχανὸν, τῇ τε τοῦ ἀνδριάντος viai 
ὑπουργῆσαι ἔχει τινὰ λόγον ἡ τῶν ἀντιποιουμένων τοῦ 

40 χρυσοῦ ἀνδριάντος ἀξίωσις" tt δ᾽ ἀπόρως - ἔχγοε οὐδὲν 
᾿ ὠφελήσει, κἂν ei προβάλλοιντο οἱ ἀντιλέγοντες, μὴ δεῖν 
ἐν μέρει μὲν τιμᾷν ἄρεα τῷ χρυσῷ δόρατι, ἐν μέρει δ᾽ 
ἀτιμοῦν *? τῷ χαλχοῦν ὅλον ποιεῖν" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ βλάβῃ 
τῶν χληρογνόμων εἴποιεν Gv αὐτοὶ διαϑέσϑαι τὸν πα- 

35 τέρα: 

Μ αρκελλί yov. Ζητητέον διὰ τί μὴ € ἴη ἀντεγχλη- 
ματιχὸς ὁ τοῦ γρησμοῦ τοῦ χελεύοντος τοὺς ἡγεμόνας 

φυλάττεσθαι" ἀντεγχαλοῦσι γὰρ ἑαυτοῖς οἱ ῥήτορες xal 

οἱ στρατηγοί" σημεῖον δὲ ἔχουσε τὸν χρησμόν" ἀλλὰ φα- 
80 μὲν, ὅτε δεῖ τὸ σημεῖον φανερὸν εἶναν ἐν στοχασμῷ" 

| 11 Ald. ἔτ. ̂  — 12 Ald. et Par. eic, scripsi ése, 4145 Ald. 

᾿ διατιμοῦν. | 
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ἐνταῦϑα δὲ αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἀμφιβάλλεται, ὥστε οὐκ üy- 
ei σημεῖον" τοῦτο δὲ ἴδιον ἀμφιβολίας -τὸ ἑκάτερον ἂἀν- 
τέχεσϑαι τοῦ ῥητοῦ" οἱ μὲν οὖν συνδίοικοι τῆς πόλεως, 
ὡς μεγάλης τῆς οὐσίας οὔσης, ὁ δὲ κληρονόμος ὡς μι- 
xoag καὶ τὸ μὴ διῃρῆσϑαί τι τούτων ἐν τῷ ξητήματι, S 
ἐσᾶξειν ποιεῖ τὸν λόγον" ἰστέον δὲ ὅτε ἐπὶ μὲν τῶν ἀλη- 
Θινῶν ἀγώνων ἔγχει τινὰ χώραν καὶ στάσιν ἡ ἀμφιβολία, 
διὰ τὸ ἐκ μαρτύρων ἢ γραμματίον ἢ τεκχμηρίου ἢ ἄλλο- 
ϑέν ποϑὲν ἔχειν διαφορὰν τοὺς παρ᾽ ἀμφοῖν λόγους" 
οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ Atovroc καὶ Πανταλέοντος" ἐὼν ἐπ᾽ ἀληϑεῖ 40 
ἀγῶνι τοιαύτη τις ἀμφισβήτησις ἐμπέσῃ, δύναται πολλά- 
κις ὃ ἕτερος, παρασχόμενος. μαρτυρίαν, ὡς περὶ αὐτὸν 
εὐνούστερος ἣν O πατὴρ, διαφοράν τινα ἐμποιεῖν" ὃ δὲ 
ἕτερος, Ori αὐξὸς εὔνουρ τῷ πατρὶ, ὅτι σώφρων, ὅτι οὐκ 
ἀσελγὴς, ὅϑεν ἤρεσε τῷ πατρί" ἐν δὲ πλάσμασι πάντων 15- 
ἐσαξζόντων, πολλὴν ἀπορίαν ἔχει" πῶς γὰρ ἔσται ἔνϑυ- ὁ 
μημάτων εὐπορία, ἔνϑα μηδὲ μία φορά" τινὲς δὲ παρώ- 
δοξόν τι λέγειν ἐπιχειροῦσιν, ὅτε τοῦ στοχασμοῦ τὸ μέν 
ἐστε περὶ δητὸν, τὸ δὲ περὶ πρᾶγμα" καὶ τὸ μὲν περὶ 
πρᾶγμα ποιεῖ αὑτὸν τὸν στοχασμὸν, ὃν δὴ χυρίως οὕτως 30 
ὀνομάζομεν, τὸ δὲ nsQl ῥητὸν ποιεῖ τὴν ἀμφιβολίαν" στο- 
χαζόμεϑα δὲ πότερον τόδε ἢ τόδε δηλοῖ τὸ ῥητόν. 

Τὴν δὲ μετάληψιν οὗκ ἔϑ᾽ ὁμοίως, ἀμ ὅτ᾽ ἂν ἥ ξήτησις 5 πέρὲ 
τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν" ἐν γὰρ τῇ μεταλήψει οὔτε εἰ ἔσται 
τι προηγουμένως ξητήσεις, καϑάπερ ἐν στοχασμῷ, οὔτε τί ἐστι xa- 25 
ϑάπερ ἐν ὅρῳ οὔτε ὅποῖόν τί ἐστιν, ὡς ἐν ταῖς λοιπαῖς, ἀλλ᾽ ab- 

τὸ τοῦτο εἰ δεῖ ζητῆσαί τι τούτων, παραγραφὴ γάρ ἐστι, δύο δὲ 
αὐτῆς εἴδη. ἢ μὲν γάρ ἐστιν ἔγγραφος, ἀπὸ ῥητοῦ τινος 

λαμβάνουσα τὴν ζήτησιν, ἣ δὲ ἄγραφος. ^ 

“Συριανοῦ xal Zwomnatoov. Τὴν μετάληψιν τε- 30 
λευταίαν ἔταξεν Ἑρμογένης καὶ δι᾽ ἕτερα. μὲν, μάλιστα 
δὲ; διὰ ταῦτα" αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι στάσεις περὶ τὸ πρᾶγμα 

᾿ : i 18. e 
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καταγινόμεναε, ἤτοι ἄρνησιν ἔχουσι TOU χρινομένου πρά- 
γματος, ἢ τὸ ἱμὲν ὁμολογοῦσι, τὸ δ᾽ οὗ, ij τι τῶν τοιού- 
των" ἡ μετάληψις δὲ οὐδὲ ἀπολογίας ἀξιοῖ τὸν κατήγο- 

ρον" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκβολὴν ποιεῖται τοῦ πράγματος" αὕτη 

5 δ᾽ ἡ στάσις λαμβάνει τὴν σύστασιν ἀπὸ τῶν ἀνωτάτω 

δύο στάσεων" εἰρήχαμεν γὰρ, ὅτε τὸ φανερὸν καὶ τέλειον 
πρᾶγμα διαερεῖται εἴς τε τὰς λογικὰς καὶ τὰς νομιχκας" 

ἔχει οὖν ἡ μετάληψις τὴν σύστασιν ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τού- 
των, ἀπό Te τῶν λογικῶν xci τῶν γνομιχῶν" διὸ καὶ 

40 αὐτὴν τὴν ποιότητα διάφορον ἔσχεν" ἡ μὲν γὰρ ἔγγρα- 

qoc ἐστιν, ἥτις καὶ μετάληψις καὶ παραγραφὴ λέγεται" 
59 ἄγραφος , ἥτις xal χυρίως μετάληψις" ὥσπερ δὲ τὴν 
παραγραφὴν ὁμωνύμως μετάληψιν ἔφαμεν, * οὕτω δύ- 

yet ἂν Tu xai τὴν μετάληψιν καλέσαι παραγραφήν" 

45 ἔχει δὲ αὕτη ὡς ἔφαμεν τὴν μὲν ; ἔγγραφον ἀπὸ τῶν 
γομιχῶν, τὴν δὲ ἄγραφον ἀπὸ τῶν λογικῶν" ὥστε εἰκό- 
τως μετὰ τὰ ἀποτελοῦντὰ τὸ ἀποτέλεσμα. τριῶν δὲ οὐ-" 
σῶν τῶν ποιουσῶν τὴν στάσιν, ὑπάρξεως, ἰδιότητος, 
ποιότητος, οὐδενὸς τούτων μετέχει ἡ μετάληψις, ἀλλὰ 

40 τὴν ζήτησιν ἔχει περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα’ εἰσελϑεῖν, 
ὡς καὶ αὐτός φησιν O τεχνικός᾽ μέμφονται δὲ avrov τι-- 

119 νὲς ὡς πᾶσαν τὴν μετάληψιν περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶ- 
να εἰσελϑεῖν ἀποφηνάμενον εἶναι" μόνης γάρ φασι τῆς 
ἐγγράφου slvat τοῦτο" fj γὰρ ἄγραφος οὐ περὶ εἰσαγω- 

45 γῆς ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ πράγματος πε- 

ριστάσεωςρ" ἐὰν γὰρ ἥ νόμος τὸν μοιχὸν ἐξεῖναι ἀποχτειν- 

ψύναι * xoci τὴν μοιχευομένην, καταλάβοι δέ τις τὴν μη- 

τέρα μοιχευομένην, καὶ ἀποχτείνοι, εἶτα διὰ τοῦτο xgi- 
γοιτο, OU περὶ εἰσόδου, ἐστὶν ἡ ζήτησις ἐνταῦϑα, ἀλλὰ 

30 περὲ αὑτῆς τῆς εὐϑυδιχίας, μεταλαμβάνεται γὰρ ἀπὸ 
τοῦ προσώπου, ὅτι παῖδα ὄντα oUx ἐχρὴν ? φονεῦσαι" 

1 Ald. ἔχειν. εἰ μὲν. — 23 Ald. addit τὴν μὲν, quod delevi duce 

Par. 3 Ald. rj» uiv om, 4 Ald. ἀποκτειννύναι, 5 Ald.éygs. 
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ἐχρὴν ηὖν διὼ ταῦτα οὕτως ὁρίσασθαι χαὶ εἰπεῖν" τὴν 

δὲ μετάληψιν οὐχ ἔτι ὁμοίως ἐπιγνωσόμεϑα" ἔσει yàp 4 
ξήτησις ἢ περὶ τοῦ τὸν ἀγῶνα εἰσελϑεῖν,. ἢ περί τινων 
τῶν περιστατιχῶν" οὕτω γὰρ ἂν καὶ: τῆν. ἄγραφον 7t6- 
ριελάμβανε τὴν stp) τὴν εὐϑθυδικίαν τῶν ξήτηαιν ἔχου; δ 
σαν, μεταλαμβανομένην δὲ ἀπό τινος τῶν περιστατιχῶν, 

καὶ τὴν ἔγγραφον τελείαν οὖσαν ἀπαγωγὴν τῆς εὐθυδι- 
κίας" πῶς δὲ αὕτη τῆς εὐθυδικίας ἀπάγει καὶ τί deri» 
εὐθυδιχίω λεχτέον " εὐθυδικία τοίνυν ἐστὶ τὸ χατευϑὺ τῆς 
δίκης (évat, καὶ μὴ μόνον ἀπὸ τοῦ νόμου προβαλλεσϑαε 10 
ἄδειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων. ἀπολογίαν 

ποιεῖσϑαι, ὡς ἔστι παρὰ πᾶσι toic ἀρχαΐοις εὑρεῖν ῥή- 

τορσιν" οἷον ὡς ἐφ᾽ ov λέγει ὃ τεχνιχὸς ὑποδεϊγματορὶ 

ἑλχόμενος εἰς ἀπολογίαν τοῦ μὴ 'πεποιηκέναε τὸν φόνον | 
προβαλεῖξαι μὲν νόμον τὸν μὴ ἐξεῖναι δὶς περὶ τῶν αὖ» 45 
τῶν διαγορεύοντα ἀγωνίζεσθαι" προσϑήσει δὲ xol τὴν 7 
εὐθυδικίαν λέγων οὕτως, ὅτε εἰ καὶ μὴ; νόμος ἐξαιρεῖταξ 
pe τοῦ κινδύνου, οὐδ᾽ οὕτως ὑπεύϑυνύός εἶμεν τιμωρίᾳ" οὗ 
yàp ἔδρασα φόνον, καὶ ταύτῃ καὶ τὴν πρὶν ἀπέφυγον 

δίχην" ἀλλὰ περὶ μὲν. τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. ᾿Ιστέον δὲ, 30 
ὡς. τελευταίαν πασῶν ἔταξε τὴν μετάληψιν, καίτοι δοχῶν 
τοῖς οἰκείοις μάχεσϑαι χανόσι" A£ysu γὰρ, ὅτι ὅπου δ᾽ ἂν 
εὑρεϑείη τὸ παραγραφιχὸν, πρῶτον ἐχεῖνο εἶναι δεῖ" πλὴν 
εἰ μή τι χωλύοι" ἐνίοτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἡ tatio αὐ- 
τοῦ διαλλαττεται" οὐχοῦν. χρὴ καὶ τὴν παραγραφὴν πρώ- 25 
τὴν γενέσϑαι τῶν στάσεων" πρὸς} φαμὲν, ὅτε καλῶς 
ἄγαν ὃ τεχνογράφος ταύτην τὴν φαξιν ἐγηρῆησεν,. ὀὺ “γὰρ. 
ἐνῆν μαϑεῖν τὴν μετάληψιν, εἰ μὴ πρῶτὸν ἔγνωμεν ὃν 
ὧν γίνεται μετάληψις, πῶς γὰρ ἐδυνάμεϑιᾳ “γνῶναι, ὅτι 

οὗ δύναται πρᾶγμα μελετηϑῆναι xe" οἵαν ϑή nore στα- 30 
σιν μὴ πρότερον τὰς στάσεις μεμαϑηχότὲς" ἄλλως. τε xo — 
ὅτι οὐδέποτε ἐκτὸς στάσεως μελετάται" ἀλλὰ ἀνάγκη τὴν 

6 Ald. “περιλάμβανε. Ὁ Ald, διαλάττεται, 

d 
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παραγραφὴν τὴν εὐθυδικίαν ἔχειν, παραγραφὴν δὲ ἡ 
μετάληψις" οἷον ἐγράψατο Τίμαρχος «Αἰσχίνην παρα- 
πρεσβείας" καὶ παραγράφεταει αὑτὸν κατὰ τὸν νόμον τὸν 
κελεύοντα τὸν ἑταϊροῦντα μὴ λέγειν" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα 

. δ ἡ πρώτη ζήτησίς ἔστων, εἰ δεῖ οἰσιέναε τὸν ἀγῶνα: 

M αρκελλί: νοῦ. Καλῶς * ὃ τεχνικὸς τελευταίαν 

ἔϑηχε τὴν μετάληψιν , ἐπειδὴ xc ἐσχάτη τῶν ἄλλων τῇ 

δυνάμει τυγχάνει" οὗ γὰρ περὶ τοῦ πράγματος ἔχϑι τὴν 
, ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ μόνην τὴν περίστασιν στρέφεται, 
10 ὡμολογημένου 5 τοῦ πράγματος" χαῤαχτηρίζει δὲ αὐτὴν 

δι᾿ ὧν xol νομίζει. ἐν 1 φησιν οὐ ξητοῦμεν οὐδὲν τῶν 
προειρημένων" τριῶν γὰρ οὐσῶν, ὡς ἐμνήσαμεν, τῶν ἄνω 

. ξητήσεων, εἰ ἔατι,, τί ἐστιν, ὁποῖόν τὶ ἐστιν, ἐν τῇ ut- 

; ταλήψει τούτωμ οὐδὲν ξητεῖται , αὐδὲ ἐξεξάξεται" ἀλλ᾽ εἰ 

T δεῖ τούτων τῶν ἐν τούτοις ζητουμένων ἢ ἢ τῇ xaT οὐσίαν 
ἐξετάσει ἢ τὴ κατᾷ ἰδιότητα ἢ τὴ χατὰ ποιότητα, &- 
σενεχϑῆναϊ τι" δίλεν τινὲς λέγουσιν ὡς. πρώτην αὑτὴν 

ἔδει ταχϑῆναι, ἐπειδὴ, παραγράφει τὸν ἀγῶνα" πεφύκασι 

. δὲ πάντες οἱ ἄνϑρῳποι. ἐν ταῖς προτεϑείσαις δίκαις αὖ- 

20 φὸ τοῦτο σπουδάζειν, τὸ μηδὲ εἰσελϑεῖν, ἀλλὰ παραγρά- 

φισϑαι τὸν ἀγῶγα" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε τῶν λεγόντων 
φρώτην» δεῖν τάττεσθαι τὴν μετάληψιν, ὥσπερ ὑποτομνό- 

μένος τοὺς λόγους ὃ τεχνιχὸς ὅρα πῶς ἀσφαλῶς ὡρίσα- 

. TO, εἰ δεῖ τι τούτων εἰαενεχϑῆναι φήαας" ἀδύνατον δὲ 
$5 Τούτων ἥν τε παραγράφεσϑαι μήπω μαϑύντας ὅλως, τί ταῦ-- 

112.τά- ἐστι, τῆς οὐσίας, ἢ τῆςἰδιῤτητος, 7 τῆς ποιότητος" ὥστε 
δεῖ πρῶτον μαϑεῖν ἃ | παραγράφεται ἡ μετάληψις" πρὶν γὰρ 

εἰδέναι ἀγνοοῦμεν 0 τι παραγραψόμεϑα, οὔτε & ἔστι τι 

προηγούμενον. τινὲς ix τούτου κινηϑέντες φασὶν, ὅτι εἰ 

80 χαϑόλου τρία ἐστὶ τὰ. ζητούμενα, ὡς φϑάσαντες εἰρή- 

καμεν, τούτων δὲ οὐδέν ἐστιν ἡ μετάληψις, οὐκ ἂν εἴη 

8 Ald, καλοῦς. 49 Ald. ὁμολογουμένον. - 
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στάσις, ἀλλὰ φαμὲν ὡς χαϑόλου οὐκ ἀνεῖλεν αὑτήν" 
ἀλλὰ προηγουμένως φησὶ “ερὶ τούτων, οὐχ ἔχει τὴν ζή-. 
τησιν" ἔπειτα εἰ καὶ μὴ περὶ τούτων ἔχει τὴν ζήτησιν, e 
λέγομεν δὲ τὴν περίστασιν αὐτῆς εἶναι ἰδίαν" οὐκ ἄρα 
ἔξω ζητήσεώς ἐστιν, οὐδὲ ἀσύστατον". ἀλλὰ μέρος καὶ 55 
μετάληψις τῆς ποιότητος" ζητοῦμεν γὰρ xol ἐν αὐτῇ, εἰ 
τοῦτο δίκαιον τὸ παραγραφεῦϑαι τὴν δίκην!" ἢ χαὶ τὸ 
εἰσελϑεῖν εἰς δίκην, μικρὸν δὲ ὅμως μέρος ποιότητός ἐστι" 
διὸ καὶ τρύγα αὐτὴν χαλοῦσι ποιότητος" χαλῶς δὲ προσ- 

ἐϑηχε τὸ προηγουμένως" ἐν 7ὰρ τῇ ἐγγράφῳ μεταλήψει 10 
ἣν χαὶ χαλοῦμεν παραγραφὴν ἐμπίπτει πάντως καὶ Ótv- 

τερον ξήτημα. παρὰ τὸ τῆς γραφῆς. «κατὰ μίαν τῶν GÀ- 

Au» στάσεων" oU μὴν προηγουμένως, ἀλλ᾽ ἐν δευτέρῳ 
λόχῳ’ δύο γὰρ ex ἐπὶ τὸ πλεῖστον iy παραγραφῇ τα 
ξητούμενα ; ὧν τὸ μὲν πρότερον ἔχει τὴν παραγᾷ ραφὴν, 
ἀπαγωγὴν οὖσαν τῆς εὐθυδικίας, τὸ δὲ δεύτερον᾽ χατὰ 

μίαν τῶν προειρημένων στάσεων" ξητητέον δὲ, πῶς με-. 

τάληψις καὶ 7 ἔγγραφος καὶ ποίαν αἵρεσιν ἔχουσα τῆς 
κατηγορίας" λέγομεν ὅτε ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατιχῶν ὁ- 

μοίως γίνονται n ἔγγραφος xai ἡ ἄγραφος" διαφέρει δὲ, 30 
ὅτι ἡ μὲν παντελῶς ἐχβάλλει τὸν ἀγῶνα δι᾿ ἑνὸς τῶν 
σερισετατικῶν ἐν τῷ νόμῳ κειμένου" ἡ δὲ δεχομένη τὴν 
ἐξουσίαν τοῖς περιστατικοῖς πάλιν χέχρηται" ἀμφότερα 
δὲ τὰ εἴδη μεταλήψεις εἰσίν " μεταλαμβάνει γὰρ xao 
φὴν περίστασιν; καὶ γὰρ ὃ νόμος ἀπὸ περιστατικοῦ τι- 25 
γος" ἀλλὰ μὴν καὶ ἀμφότεραι πάλιν παραγραφαί" παρα- 
γράφεται γὰρ ἡ μὲν φανερῶς, ἡ δὲ τὴν ἐξουσίαν τῆς 
πράξεως χαϑάπερ τὴν κατηγορίαν ἐχβαλλουσα: ἀλλ᾽ ἡ 
μὲν παραγραφὴ περὶ τὸ ῥητὰν ἔχει τὴνϑ ξήτησιν, ἡ δὲ 

οὔ" οὐ γὰρ ἰσχύει τῷ ῥητῷ" διὰ τοῦτο καὶ μετάληψις $0 
γίνεται, παραχωροῦσα μὲν τοῦ ῥητοῦ, ἰσγυριζομένη δὲ 
τῇ περιστάσει" ὅϑεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἰδίαν κέχτηται" 
ἰστέον δὲ, ὅτε ἡ μὲν ἔγγραφος τελείως ἐκβάλλει τὸν 

μ-» σι 

J « 
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ἀγῶνα iv πρώτοις xai προηγουμένως" ἡ δὲ ἄγραφος ἡ 
ἀπὸ τοῦ χατηγύρου γνωριζρομένη δέχεται μὲν τὴν εὖϑυ- 

€ διχίαν, ἐχβαάλλει δὲ τοῖς περιστατικοῖς" φασὶ δὲ γίϑεσθϑιαέ 
ποτε τὴν ἄγραφον. Xci ἀπὸ ᾿τοῦ φεύγοντος " ὡς id τὸ 

5 σιλεῖστον δὲ ἀπὸ τὸῦ κατηγόρου dori» xol αὐτὴ ἡ ἀπὸ 
τοῦ φεύγοντος δέχεται τὴν εὐθδυδικίαν. Παραγρα φὴ 
γὰρ ἐστι. παραδόξως ὁ τεχνεχὸς τὴν μεταληψεν ὅλην 
παραγραφὴν ἐχάλεσε, καὶ τὸ ἴδιον τῆς ἐγγράφου κοινὸν 
ἀμφοτέρων πεποίηται τῶν εἰδων" ξητητέον δὲ, διατί * 

10 παραγραφὴ ὕνομα ἄλλο ἔσχε παρὰ τὸ γένος, ἄλλως χα- 
. λουμένου τοῦ γένους, ἡ y&Q πραγματικὴ οὐχ οὕτως" à- 
μοίῶς γὰρ καὶ ἢ ἔγγραφας καὶ ἄγραφος πραγματική" 
ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἀμφότεραι μὲν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ ὥρμην- 
ται καὶ ἡ ἄγραφος xat ἡ ἔγγραφορ" ἀλλ᾽ ined ἡ μὲν 

45 ἰσχύοι τῷ ῥητῷ πλέονα , xa Danos ἀναίρεσιν ἔχαυσα τοῦ 
ἀγῶνος" γνωστέον οὖν, ὡς καὶ ἀμφότεραι παραγρᾳφαΐ 
εἰσι καὶ ἀμφότεραι πάλιν μεταλήψεις" ἐν μὲν τῇ ἐγγρώ- 
gw μεταλαμβάνει o φεύγων τὸν ϑόμον , οὗ μύόνοψ ὡς 
περιστατιχὸν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὰς δ' νόμος. ἀπὸ παραστας 

20 τιχκοῦ τὴν σύστααιν εἴλ ἱηφεν᾿ ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ δῆλον, ὡς 
αὐτὴν τὴν. περίστασιν ἔχει τὴν ἐσχύν" Odsy κυρίως xai 
'τὸ ὄνομα ταῦ γένους αὕτη ἐκληρώαατα" ἀλλ᾽ ὅμως ἐχεῖ 
μὲν ὁ φεύγων ; ἐνταῦϑα δὲ ὃ χατήγορορ μεταλαμβάνων 
παραγράφεται" εἰχότως οὖν ἑκάτεροι τὴν προσηγορίαν 

59. ἐσχήκασιν" ἢ μὲν μεταληαμιρ, ὁμωνύμως τῷ γένει καλου- 
ο΄ μένη" εἰ δὲ ἄγραφος, ἀπὸ τοῦ πράγματος οὗ ποιεῖ, ἐδίαν 

δεξαμένη προσηγορίαν παρὰ τὸ yévog" ὅλον γὰρ παρας 
γράφεται τὸν ἀγῶνα" ἔχει δὲ χαὶ τὸ τοῦ γένους ἀπὸ 

114 περιστατικρῦ τινος παραγραφομένη τὴν χρίσιν" ἔστι μὲν 
30 οὖν ἑχατέρων ἴδιον τὰ περιστατικῴν" & δὲ διαφέρειν 
δοκεῖ ἀλλήλων τὰ δἴδη, τουτέστι τὰ μέρη, οὐδὲν ϑαυμα- 
στόν" τοῦτο γὰρ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν εὑρίσχο- 
'μεν" καὶ ὄνομα (ig δέχονται" διὸ xoi στοχασμὸρ' προ- 
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χατασκευαξόμενος, xol ἀπὸ γνώμῃς, καὶ by. ἕρῳ. δὲ᾽ qv- 
τονομάξων καὶ κατὰ σύλληψιν. ἔδιον δὲ ὡς εἰρήδαμεν 
πιαραγραφῆςρ 'φὸ χατασχευάξειν, ὡς οὐ δεῖ ἐπὶ τούτοις κα- 
Occ, *? δικαστήριον" εἰ δέ τιρ λέγοι ὅτε οὐ μεταλήψεως 
τοῦτο ἀλλὰ μόνης παραγραφῆς: λέγομεν, ὅτι κοινόν" 5 
ἐπειδὴ “καὶ αὕτη. ἀπὸ ᾿δητοῦ τινος ἄρχεται, OU μὴν ép 
τὸν αὐτὸν τρόπον, I 

Koi ἢ μὲν Ἐγγραφὸς ἐστιν ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας κατὰ παραγρα- 
φὴν ἀπὸ ῥητοῦ τιρος, περὶ οὗ 7| ζήτησις, οἷον δὶς περὶ τῶν αὐτῶν 
δίκας μὴ εἶναι" φόνου κρινόμενός εις ἀπέφυγεν" ὕστερον αὐτῷ zoo- 10 
μένῳ ἀνεῖλον ὃ ϑεός" ἀνδροφόνοις οὗ χρῶ" καὶ πάλιν iyu κατὰ 

ᾧποὸγ' καὶ διάνοιαν" à πρώτη ἐξέτασις" εἶθ᾽ ἕπρτας 
τό στοχαστικόν. 

“Συριαγοῦ καὶ “Σωπάτρου. Τιχνολογῃτέον πρῶ- 
τον τὴν παραγραφὴν χατὰ μέρος" γίνεται τοίνυν παρα- 15 

γραφὴ, ὃς ἂν εἰς ἀπολογίαν ἑλχόμενος νόμον προβά- 
ληται, t καϑ' ὃν φησι δεῖν μὴ ὑποχεῖσθαι χατηγορίῳ. 
ὡς ἐφ᾽ οὗ παρατίϑεται ὑποδείγματος " καὶ οὕτω μὲν y 
yerat πᾶσα παραγραφή᾽ ἐπειδὴ δὲ πᾶς χρώμενος τούτῳ 
τῷ τρόπῳ τῆς ἀπολογίας ὕποπτος πρὸς τοὺς δικαστὰς 20 
γίνεται, ὡς e) τοῖς δικαίοις, ϑαῤῥῶν" εἰ γὰρ ἔῤῥωτο 
προσήκουσι λογισμοῖς, τί ἔδει τὸν κατήγορον ἢ τὴν κα- 
τηγορίαν ἐκβάλλειν" διὰ τοῦτο ἥ τέχνη τοῦτο παραμυ- 
ϑουμένῃ ἐφεῦρε τὴν εὐϑυδικίαν" "ig “δὲ αὕτη" καὶ ὅπως 
χρηστέον αὐτῇ προείρηται" ᾿ἰστέον δὲ ὡς οὐχ ἀνάγκη παν- 28 
ταχοῦ ταῖς εὐϑδυδικίας χρῆσϑαι, ἀλλὰ δίδωσι μὲν ἡ τέχνη, 
am μέντοι ἐμπίπτει xoi ὃ καιρὸς ἐπιτρέπει χρηστέον" 
ὥσπερ ἐν τῷ χατὰ Τιμάρχου Αἰσχίνης. ἐχρήσατο" παρα- 
λέλοιπε᾽ γὰρ tjv εὐθυδικίαγ',᾿ xol τὸ αἴτιον" ἐπειδὴ “δύο 
πρὸς τὴν κἀτηγορίαν ἐνέστησαν ίμαρχος xai δΔημοσῆ ἐ- 80 

8 

10 Ald. ναϑήσαι. 1 Ald; προβάλλεται. 4. Ald, κατηγορία. 

| 
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vue τῷ μὲν τὴν παραγραφὴν ἀντέϑηχε, Δημοφϑένης δὲ 
τὴν εὐθυδικίαν ἐφύλαξεν" δἰ γὰρ ἐν τῷ χατὰ Τιμάρχου 
ἐχρήσατο τῇ εὐθδυδικίᾳ, προηγουμένως ταύτην ποιούμε- 
νὸς ἤμβλυνε: τὴν πρὸς Δημοσϑένην ἀπολογίᾳν" - ἐπδερά- 

$ ϑησαν δέ τινὲς τὸν κατὰ Τιμἄρχου μηδ᾽ ὅλως͵ παρα- 

γραφὴν δστεῖν, ἀλλὰ. στροχααμόν ἐς οὗς ἐπειδὰν ἐλέγξω- 

μὲν ἀπὰ τῆς τῶν γόμων ἀναγνώσεως, ᾧὡς οὐχέτε στο- 

χασμὸς, φασὶν ὅτι προχατασχευῆς ἕνεχεν τοὺς νόμους 
ἀναγινώσκεις" ἀλλὰ καὶ τούτῳ " «ἀντιτίϑεμεν, ὅτι οὐδεὶς 

40 χατηγορούμενος ἀγντικατηγορεῖν 4 δύναται, μὴ πρότερον 
ἀπολογησάμενος" καὶ ὅτι μὲν ὁ Τίμαρχος «κατηγόρησε, 

ι παντί τῳ δῆλον" ἔχ τὸ τῶν ἱστορικῶν "καὶ ἐξ ὧν ὃ An- 
μοσϑένης φησίν" τὸν μὲν ἀνήρηκε τῶν ἐπὶ τὰς εὐθύνας 
ἐλθόντων. Εἰ τοίνυν χατηγόρησεν ὁ Τίμαρχος, οὐδαμοῦ 

4ὴ δὲ πρὸς τὴν κατηγορίαν «Αἐσχίνης ἀπήντησε, δῆλον ὡς 
παραγραφὴ ἂν εἴη! παραγραφὴ μέντρι κατὰ στοχασμὸν, 
στοχαστικῶς γὰρ ξητεῖταρ τὰ περὶ τῆς ἑταίρήσεως, ᾿Ιστέον 

δὲ χαὶ τοῦτο, ὡς ἡ ἔγγραφος αὕτη μετάληψις, ἢ ἥτις καὶ 

παραγραφὴ κυρίως καλεῖται, παρωϑησίς τις οὖσα τῆς 79a 
20 φῆς κατὰ δύο στάσεις ἀεὶ μελετᾶται, καὶ γὰρ 7 μὲν 

πρώτη ξήτησις, 7 περὶ τὴς παραγραφῆς, χατὰ μίαν τῶν 

νομικῶν ἔχει τὴν ζήτησιν" ἀπὸ. νόμου γὰρ ἀεὶ ἡ παρας 
γραφή: ἢ δὲ ἑτέρα, 5. της. εὐθυδικίας, ἐχ. τῆς φύσεως τοῦ 

πράγματος ἀναφυομένη, καϑ' ἣν on ἐμπέσῃ στασιν μι8-- 

25 λετάταμ" κατὰ γὰρ πάσας τὰς στάσεις ἡ εὐθυδικία στο- 

χασμόν φημι xol ὅρον καὶ ἑξῆς" διά τοι 5 τοῦτο χρὴ 

διαιροῦντα ζητεῖν μετὰ τὴν παραγραφὴν, ὑπὸ τίνα τῶν 
στάσεων ἀνάγεται 5 εὐϑυδικία " καὶ era τὰ ταύτης xs- 
φάλαια διαιρεῖν τὸ ξήτημα, περὶ οὗ ἡ παραγραφῇ " ὡς 

30 γὰρ ἔφαμεν, χατὰ πάσας. τὰς στάσεις 7 εὐθυδικία εὑρί- 

σχεταιί πλὴν τῆς μεταλήψεως τῆς ἐγγράφου ra καὶ ἀγρά- 
. ὉΠ 

5 Ald. τοῦτο. 4 Ald. ̓ ἀντιγορεῖν. 5. Ald. τι. 

— 



. ΕΙΣ ZTAZEIX 283 

΄ φου" πῶς γὰρ οἷόν ἐς στάσιν εὑρεϑῆναι ἐν τῇ αὑτῇ στά- 

σει" ὑποδείγματος δὲ χάριν" οἷον ἐπὶ τῆς παραγραφῆς 115 

τῆς ὑπὲρ Φορμίωνος στοχαστικὴ ἀνεφύη εὐθυδικία" ζητεῖ 
yao πότερον χρεωστεῖ τὴν ἐνθήκην τῆς τραπέζης Φορ- 
μίων ἢ οὔ" ἐπὶ δὲ τῆς πρὸς Παταίνετον; μεταστατιχή᾽ δ 

| περὶ Εὔεργον τὸν Μνησιβούλου μεταγενομένης τῆς αἰτίας" 

vig v& χατὰ διπλοῦν τῆς γραφῆς καὶ τῆς τοῦ Μετέλλου 
ἐπηρείας" στοχαστικὴ óà εὐθυδρκίο καὶ ὡς ἐν τῷ χατὰ 

Τιμάρχου" ζητεῖται γὰρ ἐκεῖ εἰ ἡταίρηχε Τίμαρχος" χα- 

τὰ δὲ ὅρον ἐνώπιόν τις τῆς μητρὸς ἀπέκχτεινε τοὺς υἱεῖς 9 10 
ix χαταδίχης νόμου" ἐξέϑανεν. ἡ μήτηρ καὶ χρίνεται à 
ἀποχτείνας αἰτίας ϑανάτου" ζητεῖται γὰρ μετὰ. τὴν πα- 
ραγραφὴν εἰ τοῦτό ἐστιν αἰτία Üayarov* κατὰ δὲ πρα- 
'γγματιχὴν, οἷαν πλούσιος καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτιχά" 
πρεσβεύοντος τοῦ πένητος ἔγραψεν ὁ πλούσιος τὸν ἧττον 15 

πέντε ταλάντων χεχτημένον οὐσίαν μὴ πολιτεύεσϑιαι" νό- 
μου Ὄντος 7 μέχρι, ἐνιαυτοῦ ἄχρα ὃ εἶναι τὰ “ψηφίσματα, 

ἐμβραδύναντος τοῦ πένητος τῇ πρεσβείᾳ κεκύρωται ὁ νό- 
μος" μετὰ ταῦτα ἐπανελθὼν χρίνδε τὸν πλούσιον παρα- 
νόμων καὶ παραγράφεται ὃ πλούσιος τὴν ὑπὸ τοῦ νόμου 30 
προβαλλόμενος προϑεσμίαν, καὶ ὡς ἐχπέπτωκε ταύτης" 
xoà λορμπὸν 7 εὐθυδιχία κατὰ πραγματικὴν, οἷον εἰ δί- 

xauios, εἰ συμφέρων o νόμος. Εἰσὶ καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς 
στάσεις εὐθυδικίαι" χρὴ δὲ γινώσκειν, ὡς τῆς παραγρα- 

φῆς ἡ μὲν τελεία ἐστὶν, 7 δ᾽ ἀτελὴς, τἝλείω μὲν ἃ ὅτε τοῦ 25 — 

πράγματός ἐστι παραγραφὴ, ὡς ἐπὶ "τοῦ «psiyovgog φό- 

voy xol λέγοντος ὅτι ἐχρίϑη" ἐν τούτῳ γὰρ οὔτε τὸν χα- 

κηγοροῦντα οὔτ᾽ ἄλλον τινὰ δέχεται" λέγεν γὰρ ὅτε οὔτε 
σοὶ οὔτ᾽ ἄλλῳ τινὶ δικάζομαι περὶ τούτου" ἀτελὴς δὲ yi- 
γεται, Ot& προσώπου μόναν γίνεταν παραγραφή" λέγει 30 
γὰρ ὅτι σοὶ μὲν οὗ δικάζομας, ἑτέρῳ δὲ τῷ βουλομένῳ" 

6 Ald. à εἷς. 7 Ald. κόμος εἶνα. 8. Ald. ἄκρως. 



E ZX0AIA 
ὥσπερ «Αἰσχίνης τὰν Τίμαρχον παραγραψάμενοῃ πρὸς 
Δημοσϑένην ἡγωνίσατο περὶ τῶν κατηγορουμένων. δέον 
δὲ καὶ τοῦτο προσϑεῖνανι ὡς ἐν ταῖς παραγραφαῖς " ἐὰν 
μὲν ἔχωμεν ἰσχυροτέρας τὰς ἀποδείξειρ τῆς εὐϑυδικίας, 

δ ὀλίγω χρὴ εἰπόντας ἡμᾶς "megh τῆς παραγραφῆς εὐθὺς 
χωρεῖν ἐπὶ τὰν λόγον τῆς εὐθυδικίας" ἅπερ. καὶ Δημο- 
σϑένης ποιεῖ ἐν ταῖς παραγραφαῖς" ἵνα μὴ δοχῶμεν φεύ- 
γοντες τὴν εὐθυδικίαν τῇ -παραγραφῇ κεγρῆσϑαι" ἐὰν 
δὲ ἀσϑενῶμεν κατὰ τὴν εὐθυδικίαν, μέμέιν δεῖ τῷ τῆς πα- 

10 ραγθαφῆς κχατασκευάζοντας τὸ μὴ δεῖν ? εἰσαγώγιμον 

εἶναι τὴν δίκην, καὶ τὴν εὐθυδικίαν". ἀλλὰ χαὶ τοῦτο μὴ 
ἀγνοεῖν προσῆχεν, ὡς πῷσα παραγραφὴ, ἥτις ἐστὶ καὶ 
ἔγγραφος μετάληψις; μεταλαμβᾶνεται γὰρ, εἴδη ἔχει δύο" ᾿ 
ὥσπερ καὶ πραγματικῆς ἡ μὲν ἔγγραφος, ἢ δὲ ἄγραφος" 

45 xal ἡ μὲν ὄγγραφος παραγραφὴ καλεῖται, παρ᾽ ἐνίων 

δὲ ἔγγραφος μετάληψις" ἡ δὲ ἄγραφος ὁμωνύμως τῷ 
γένει μετάληψις, διὸ xol ζητεῖται, πῶς ὥσπερ ἐνταῦϑα 

τὴν μετάληψιν διεῖλεν εἰς ἔγγραφον καὶ ἄγραφον, καὶ 
ἑκατέραν ἐτεχνολόγησε διελϑὼν πρότερον" xal γὰρ xoà 

20 αὕτη. xol Syygagog ἐστε καὶ ἄγραφος" φαμὲν ovv ἐς ἐν 
τῇ πραγμαωτιχῇ οὐδὲ μία τῆς διαιρέσεως ἀνάγκη Jj τῆς 
φεχνολογίας" ἀμφότερα γὰρ τὰ τῆς πραγματιχῆς εἴδη 
μίαν xol τὴν αὐτὴν ἔχει τεχνολογίαν' olg γὰρ ἢ ἔγγρα- 
qoc διαιρεῖται χεφαλαίοις, τούτοις xal ἡ ἄγραφος" ἐν» 

15 ταῦϑα δὲ οὐχ οὕτως, ἐχάτερον δὲ εἶδος ἰδίοις διαιρεῖν 
ταῦ χεφραλαίοις, καὶ διενήνοχεν ἀλλήλων. Οἷον δὶς 
περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι" τὸ μὲν παρά- 
δειγμα τοῦ τεχνικοῦ εὖ ἔχδι᾽ τὸ δὲ εἰπεῖν, xarà ῥητὸν καὶ 
"διάνοιαν ἔστιν ἡ πρώτη ἐδέτααις, ἔσφαλται" τοῦτο δὲ 

30 ἔπταισεν *? ἀγνοήσας τὴν χαϑ' ὁμωνυμίαν ἀμφιβολίαν" 
. τοῦ μὲν λέγοντος δίκας εἶναι τὰς χρίσεις, τοῦ δὲ τὰς τι- 

9 Ald. δεῖ, 40 Ald. ἕπτοσεν, 
͵ 
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μωρίας" ἔστε γὰρ ἡ πρώτη ζήτησις κατὰ ἀμφιβολὶ αν" 

οἷον πότερον δίκας λέγει Ii rho τιμωρίας ἢ αὐτὸ τὸ δια 

. καζεσϑαι" οὐδὲ γὰρ ἢ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ζητεῖται, ἀλλ᾽ 

αὐτὸ τὸ ὄνομα τί σημαίνει" ἐπλανήϑησαν δέ τινερ ἀφ᾽ 
ὧν εἶπεν ὃ τεχνικὸς, εἶτα ἕπεται τὸ στοχαστικὸν, ὅτε κα- κα 

τὰ μόγον στοχασμὸν ἡ εὐϑυδικία μελετᾶται" οὐκ ἔστι 
δέ" ἀλλ᾽ ὡς προαποδέδεικται κατὰ τὰς ἄλλας στάσεις" 

ἐνταῦϑα δὲ ἡ μὲν παραγραφὴ ἐξ ἀμφιβολίας, ἡ δὲ cv. 110 
ϑυδικία χατὰ στοχασμόν" ἄλλοι δὲ καλῶς εἰρηκέναι φασὶ 
τὸν τεχνικὸν κατὰ δητὸν καὶ διάνοιαν" λέγοντος γὰρ τοῦ 19 
φεύγοντος, φησὶ, νύμον εἶναι δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίκας 

μὴ εἶναι, ὃ κατήγορος λέγει" ὅτε τοῦτο εἴρηκεν ὁ νόμος 
περὶ τῶν εὐτελῶν πραγμάτων xol τῶν ἐν χρήμασιν ἀγώ- 
γων, οὗ περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, οὐ περὶ μεγάλων 

πραγμάτων" στοχαόστικὴ δὲ ἡ εὐθυδικία " ἀπὸ γὰρ τῆς 48. 

τοῦ ϑεοῦ φωνῆς καὶ μαρτυρίας ἐξετάζομεν, wg οὗτορ 
ἀνδροφόνος. 

Μαρκελλίνου ᾿4παγωγήν φησι τὴν ἐχβολὴν 
τῆς τοῦ πράγματος χρίσεως, ὅπερ ἴδιον τῆς ἐγγράφου με- 
ταλήψεως τὸ φάσχειν, μηδὲ τὴν ἀρχὴν *?. δεῖν κρίνεσθαι 20 
περὶ οὗ ἡ ζήτησις" χαραχτηριστικώτατον δὲ τοῦτο τῆς 

παραγραφῆς τὸ εἶναι τὴν ἰσχὺν ἀπό τινος ὡρμημένην. 
ῥητοῦ, xol περὶ αὐτὸ γίνεσϑαι τὴν ζήτησιν. Νόμος 
περὶ τῶν αὐτῶν δίχας. Ὁρᾷς ὅτι ἐνταῦϑα ὃ φεύ- 
γων οὐκ εὐθὺρ ἀπολογήσεται περὶ τοῦ ἐγκλήματος" ἀλ- 38 
λὰ καϑαπαξδ ἀνελεῖν τὴν χρίσιν ἐξ ἀρχῆς πειράσεται" 
παρατηρητέον δὲ ὡς διπλῆ τιρ 7 τοιαύτη στάσις, τουτ- 
ἐστιν ἡ ζήτησις" δύο γὰρ ἐν ταύτῃ τὰ ζητήματα" καὶ τὸ 
μὲν πρῶτον, εἰ μὴ δεῖ χρίνεσϑαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τούτοις " 

ἔστι δὲ χατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἡ πρώτη ζήτησις" τοῦ 80 
μὲν φεύγοντος ἐνταῦϑα προτεινομένου τὸ ῥητὸν, τοῦ δὲ 

11 Ald. λέγειν. 12 Ald. τηναρχὴν δεῖς 
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κατηγόρου τὴν. διάνοιαν" λέξει T? γὰρ éyery μὲν à οὕτω 
τὸν νόμον, oU μὴν ἐπὶ τούτοισ" οἷον οὐχ ἐπὶ τῶν οὕτω 
μεγάλων καὶ δεινῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν εὐτελῶν ἅπαξ xoive- 
σθαι. προστάττει" Ὁ, ἐπὶ μὲν γὰρ τούτων καὶ τὴν uiaY 

δ ἐξέτασιν ἀρχεῖν ἡγήσατο, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων xo πλείο- 

vag* ἄλλοι δὲ κατὰ ἀμφιβολίαν τὴν πρώτην εἰρήχασε 
γίγεσϑαι" ὁμωνύμως γὰρ τὰς δίχας νοεῖσϑαι καὶ τὰς 
τιμωρίας" οἷον τιμωρεῖσθαι μὲν δεύτερον χωλύει, xolve- 
σϑαι δὲ δεύτερον ov*5 χωλύει. Εἶτα ἕπεται τὸ στο- 

40 χαστικόν" τὸ ἕτερόν φησι ζήτημα τὸ τῆς εὐθυοικίας,16 
; 0 ἐστι τοῦ πράγματος ἡ ἐξέτασις, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς παρε. 

γράψατο" οὐ πάντως δὲ imi naong παραγραφῆς στοχα- 

στικόν" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν στοχαστικχόν" ἑχάστοτο δὲ πρὸς 
τὸ προχείμενον᾽ στοχαστικὸν δὲ λέγει οὐ χεφάλαιον, ἀλ- 

45 λὰ ζητημα᾽ τινὲς δὲ τὸ προσὸν χρῶμα τῷ φεύγοντε 

] ἀγνοοῦντες, ὅτι λοξίας ὃ ϑεὸς διὰ τὸ xol λοξὰ xol σα- 

͵ φῆ εἶναι τὰ μαντεύματα, λογιξόμενοι δὲ μόνον ὅτι βα- 

ee αὑτὸν 7 φωνὴ τοῦ ϑεοῦ, ov γὰρ ἄνϑρωπός quai 

ὃ κατήγορος, ἀσύστατον εἶναι τὸ ζήτημα φήϑησαν" οὐ 

20 γὰρ Ψεύδεταί φησιν ὁ ϑεός" ἔπειτα δὲ χρώματος χατη- 

, γορήσει" λέξεε γὰρ ὅτι αὐτὸ τοῦτο τὸν θεὸν ἠρώτησα, 
εἰ μέτεστι τοῖς ἀνδροφύνοις τοῦ μαντείου καὶ ἔχρησέ μοι" 
καὶ ἄλλως, ὅτι οὐ περὶ ἐμοῦ εἶπεν, ἀλλὰ φοβῆσαι τοὺς 
ἄλλους βουλόμενος, ὥστε φυλάττεσθαι φονεύειν μὲν πά- 

25 λιν, ὅτι oUx ἀνδροφόνος ἐγώ" 1 γὰρ ἂν οὐδὲ αὐτὸ τοῦ- 
vo ἔχρησέ μοι" ἀλλ᾽ ἐρεῖ ὁ ἕτερος" διατί δὲ μὴ ἄλλῳ, 
ἀλλὰ σοὶ τοῦτο ἔχρησεν, εὐὑπορήσει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ὃ 
φεύγων" ἐρεῖ γὰρ, ἤδει μὲ ὑπονοηϑέντα, καὶ ἐζήτει ut 

τῆς τοιαύτης αἰτίας ἀπολύσασϑαι" ζητητέον δὲ, πῶς ἀεὶ 

45 Ald, λέγει γὰρ ἔχει. 18 ΑἸ]ὰ, προτάττει. 415.λ1ἃ. καὶ, Par. οὐ. 

46 Par. ad marg. Εὐϑυδικία ἐστὴν, ὅταν εἰσάγηταὶ τις κριϑησόμε- 

γος περὶ ὧν μηδέποτε γνῶσις ἐγένετο δικαστηρίου, περὶ ὧν γὰρ κε- 

κπρἶσϑαϊί τις ἤδη φησὶν, "tegi τούτων παραγράφεσϑαι ἐφεῖται. 



, 

ΕἸΣ TANXEIN. - 287. 

TOU πρώτου ξητήματος χαρακτηρίζοντος τὴν στάσιν, ἐν- 

ταῦϑα ἡ πρώτη ἐξέτασις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" xci- 
τοι μὴ οὔσης τῆς στάσεως ῥητοῦ καὶ διανοίας, ἀλλὰ 

παραγραφῆς" καὶ λέγομεν ὡς ὁμολογουμένου ὅτι παρα- 
γραφή ἔστιν, οὐκ εἴρηκεν" 17 χαϑὸ δὲ ἡ παραγραφὴ τὴν 5 
ἐξέτασιν ὄχει, ἀναγκαίως δὲ xol διανοιαν" ἐπειδὴ τὸ én- 
τὸν διάνοια λέγεται, 0r ἂν. περὶ αὐτὸ ἢ ζήτησις ἢ" 
πρῶτον δὲ. εἴρηκεν , ὡς πρὸς τὸ στοχαστιχόν" ξητητέον 

δὲ καὶ τοῦτο, “πῶς δύο ξητημάτων 0 ὄντων ἐν τῇ παραγρα- 
gii, ἐξ ἑνὸς τῇ στάσει τὴν ἐπωνυμίαν δέδωκεν" πρόδη- ευ᾽ 

Aog δὲ ἡ λύσιρ" τὸ γὰρ προκείμενον γαρᾳχτηρίζει τὴν 
στάσιν" ἀμέλει xol ἐν στοχασμῷ ἐμαίπτει 18 ἀντίληψιρ" 
χαὶ ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς βίαιος ὅρορ, καὶ ἐν τῷ ὅρῳ 
συλλογισμύς" ἀλλ᾽ οὔτε τὸν στογασμὸν διὰ τοῦτο εἴποις 

ἀντίληψιν, οὔτε τὸν ὅρον συλλογισμόν, « οὔτε τὰς ἀντι- 15 
ϑετικὰς ὅρον. 

Ἢ δὲ ἄγραφος ἔστι μὲν Ὁ ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας καὶ αὐτὴ 5 κα- 117 
τὰ παραγραφὴν ümó ῥητοῦ" τὴν δὲ ζήτησιν ov , περὶ τὸ ῥητὸν Eger, 

ἀλλὰ περί τι TY περὶ τὸ πρᾶγμα, , τόπον, ἢ χρόνον, ἢ πρόσω- 
πον, ἢ αἰτίαν ἢ τρόπον" ὅταν τὸ μὲν πρᾶγια συγχωρῶμεν, ἔν 20 

δὲ τι τούτων αἰτιώμεϑα δήπου μεταλαμβάνοντες" olov ἐξὴν ἀποκτιγ- 
γύναι καὶ τὸν μοιχὸν καὶ τὴν Μμοιχευομέγην" τὸν μοϊχὸν ἀποκτείνας 

τις μόνον, χρόνῳ ὕστερον ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ μοιχοῦ δακρύουσαν &U- ! 

gi» ἀπέκτεινε τὴν γυναῖκα καὶ φόνου φεύγει" 3 τὸν γὰρ τόπον | 

. ἐνταῦϑα καὶ τὸν χρόνον αἰτιώμεθα δήπονϑεν. 25 

Συριανοῦ καὶ Σωκάτρου. 'Ey ταύτῃ τῇ utta- 
λήψει ἥτις ὁμώνυμός ἐστι τῷ οἰκείῳ γένδι περὶ τοῦ ποῖόν 
τί ἐστι ξητοῦμεν" λέγομεν yup μεταλαμβάνοντες, ὡς οὐ 
δικάίως γέγονεν ὁ φόνος ἐνταῦθα" ἢ ἀπὸ τοῦδε τοῦ 

προσώπου, ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν μητέρα μοιχευομένην ἀνελόν- 30 " 

47 Ald. nee. 18 Ald. ἐμπίπτειν. 
Γ᾿ Par. ἔ ἔστιν ἀπαγωγὴ μέν. 2Par. αὕτη. ὅ Par. φεύγει φόνου, 
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Tog* ἢ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ, ἢ ἀπό τινος τῶν Περισεατιχῶν" 
παρωϑεῖται μὲν γὰρ xai αὕτη τὴν γραφὴν, οὐχ ἀπὸ τοῦ 
youov δὲ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν᾽ γένεται δὲ ἡ 
μετάξηψιες ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" ἡ δὲ παραγραφὴ ἀπὸ 

5 τοῦ φεύγοντος " ὃ γὰρ φεύγων ἐστὶν ὁ νόμῳ ἐχβάλλων 

τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν εὐθυδικίαν" διὸ καὶ ταύτῃ διαφέρει 
τῆς παραγραφῆς ἡ μετάληψις" ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἀπὸ τοῦ 
φεύγοντος ἡ παραγραφὴ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ διώχοντος, ἡ με- 
τάληψις" πλὴν ἀχριβέστερον τεχνολογητέον καὶ αὐτήν" 

10 7 γὰρ μετάληψις γίνεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ" οὐ μέντοι περὲ 
ῥητοῦ τὴν ζήτησιν ἔχει, ὡς 7 ἔγγραφος, ἀλλὰ μόνου τοῦ 

yopov γίνεται προβολή" οἷον νόμος τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖ- 

σϑαι" ἐνέπρησέ τις μετὰ μοιχοῦ τὴν οἰκίαν καὶ χρίψεταιξ 
ἐνταῦϑα γὰρ τὸν νόμον προβάλλεται xaO^ ὃν ἔδει χολά- 

45 Lev τὸν μοιχόν᾽" ἀλλ᾽ οὔτι ye περὶ τὸν νόμον ἡ ξήτησις" 
ὁμολογεῖ γὰρ καὶ ὃ κατήγορος" μέμφεται δὲ μόνον τὸν 
τρύπον, ὅτι οὐχ οὕτως ἔδει χολαζειν" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 

γίνεται ἡ μεταλ ἡψις ἐκ τῶν περιστατικῶν , ὅτ᾽ ay 7 
πρόσωπον , ἢ πρᾶγμα, ἢ τρόπον, ἢ χρόνον , ἢ τόπον, 7 

30 αἰτίαν μεταλαμβάνοντες ἐγκαλοῦμεν. πρόσωπον μὲν ὡς 

ἐπὶ τοῦ τὴν μοιχευομένην ἀνελόντος μητέρα" πρᾶγμα δὲ 
ὡς ἐπὶ τῆς ἱερείας τῆς μυούσης τὸν τύραννον καὶ amos 
κτεινάσης" σὺ γὰρ ἐχρὴν ἀποχτεῖναι, τὸ πρᾶγμα γὰρ ues 
ταλαμβάνοντες ἐγκαλοῦμεν" ἐν τούτῳ δὲ τῷ ζητήματε 

45 xal ἀπ τοῦ προσώπου γίνεται μετάληψις" οὐ γὰρ ἐξῆν 

᾿ἑέρειαν οὖσαν ἀποχτεῖναι, καὶ ἀπὸ ἑοῦ χρόνου" παρὰ 
γὰρ τὸν καιρὸν τῆς μυήσεως" xcl ἀπὸ τύπου" ἐν ἱερῷ 
γὰρ ἀϑέμιτον φόνος" τρόπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ καταφλέ 
ξαντος σὺν τῷ μοιχῷ τὴν οἰχίαν" ὁ τρόπος γὰρ ἐνταῦ- 

30 θα μέμφεται τῆς τιμωρίας" τόπον δὲ καὶ χρόνον, ὡς 
ἐφ᾽ οὗ ὁ τεχνικὸς παρατίϑεται ὑποδείγματος" καὶ ἐν 

ταύτῃ γὰρ τῇ μεταλήψει. φημὶ ὃ κατήγορος προβαλλεταί 
τι τῶν τοιούτων, χαϑ᾽ ἣν ἡ στάσις γίνεται" αἰτίαν δὲ ὡς 

j ἐπὶ 
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ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν μοιχὸν ἢ χρήμασιν ἢ ϑανάτῳ 
ξημιοῦσϑαι" EUQUY τις μοιχὸν χρήμασιν αὑτὸν ἐζημίωσεν" 
εἰλήφει παρ᾽ ἐχϑροῦ αὐτοῦ διπλάσια, καὶ ὑπαντήσας 
αὐτῷ ἐν 000 ἀπέῤῥιψε τὰ χρήματα καὶ ἀπέχτεινε χαὶ 

κρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ " αἰτία μεταλαμβάνεται, ὅτι ὅ 

οὐχ ἔδει ἐπὶ χρήμασιν αὑτὸν ἀποχτεῖναι , δύναται δὲ καὶ 

ἀπὸ τοῦ χρόνου μεταληφϑῆναι. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ἔπταισϑ 

καὶ ἐνταῦϑα ὁ τεχνιχὸς ἐπειπὼν, ἐπὶ τῆς μεταλήψεως 

λέγω, ἀπαγωγὴν αὑτὴν εἰπὼν τῆς εὐθυδικίας" παντελὴς 
γὰρ οὐχ ἔστιν ἐπαγωγὴ τῆς εὐϑθυδικίας ἡ ἔγγραφος" 40 
ἀλλ᾽ ἡ εὐθυδικία ταύτης εἰσαγώγιμος, εἰ μὲν γὰρ ἐρεῖ, 
ὅτε διαβολὴ γίνεται ἀπ᾽ ἀρχῆς τῆς εὐθυδιχίας, εὐθὺς 
γὰρ iv ἀρχῇ O φεύγων ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν χαταφεύγεε, 
τοῦτο ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς, ὅτι χαὶ ἐν ἀντιλήψει συμβαίνει, 
χαὶ ἐν oroxaouo ' ἐρεῖ γὰρ x&xei Ó φεύγων, ἐπ᾽ ἐξου- 15 
σίας αὐτῷ εἶναι τὸ * παρεστάναι" xoi χαϑ' ὅλου ἐν οἷς 

τί ἐστι τῶν περιστατικῶν, διαβολή ἐστε τοῦ ἀγῶνος" 

οὐ μὴν διὰ "τοῦτο ἀπαγωγή 5 ἐστι τῆς εὐϑυδικίας τε- 
Asux* ἀμέλει αὐτὸς ὃ τεχνικὸς ἐν τῇ διαιρέσει τῆς ἄντι- 
Mp πρῶτον χεφάλαιον ϑήσει τὰ μόρια τοῦ διχαίου 20 

καὶ τὸ πρόσωπον, 'ἅπερ ἄμφω παραγραφικχοῦ ταξιν. ἐπέ- 118 
κει, ἀλλ᾽ οὐκ. ἤδη καὶ ἀἁπαγωγή doti τῆς εὐϑυδικίας:" 

ἀλλ᾽ αὐδὲ τὸ ἐν στοχασμῷ παραγραιρεκὸν οὕτως, ἀλλὰ 

μόνον διαβολὴ τοῦ ἀγῶνορ. Ti-ovv ἔσως ἐρεῖ τις nerd- 

ληψις ἀντιλήψεως διαςρέρει, sys xal ἔν ἀντιλήψει ὁ 35 

᾿φεύγων᾽ τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐν μεταλήψει; 
φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν μὲν ἀντιλήϊμει" οὗ πανφῆ ὡμολόγητον . 

7 ἐξουσία, ἀλλ᾽ ἀμφισβητεῖται, ταύτῃ χαὶ o κατήγορος 

πολὺς ἄνω καὶ χάτω ἐκβάλλειν ταύτην πειρώμενος" ἐν 

δὲ τῇ μεταλήψει ὁ χατήγορος τῷ φεύγοντι παραχωρῶν 80 
τῆς ἐξουσίας, ἀπό τινος τῶν περιστατιχῶν ἐνίσταται καὶ 
τούτῳ πρὸς αὐτὸν διαμαχεταν᾽ ἔτι χἀχεῖνο ἄν τις εἴποι 

4 Ald. zo. 5 Ald. ἀπολογή. 

. Rhetor. IV. 19 
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διάφορον, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀπὸ τοῦ παϑόντος 
πειρᾶται ποιεῖν τὴν ἀντίῤῥησιν, λέγων μὴ ἐξεῖναι τρισ- 
αριστέα. φονεύειν " ἐν δὲ μεταλήψει πρὸς τὸν Ópacay- 
τα μόνον ἀγωνίξεται, λέγων ov κατὰ τὸ δέον πεποιηχέ- 

δ γαι, τοὐναντίον ὁμολογῶν ἀξίως τὸν παϑόντα ὑ ὑπομεμενη- 
χέναι τὴν κόλασιν" ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ κατὰ τὴν 

ἱέρειαν, ἢ μυοῦσα τὸν τύραννον ἀπέχτεινε καὶ xgiveras 
φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι μὲν αὐτῇ οὐ δί- 

δωσι τὴν ἐξουσίαν 0 νόμος, ἐναντιοῦται, οὐδ᾽ ὅτι οὐχ 
40 ἦν ἄξιος ἀναιρεϑῆναι ὁ τύραννος" τοῦτο δὲ μόνον μά- 

χεται- λέγων, οὐκ ἔδεε ἱέρειαν οὖσαν, οὐχ ἔδει μυοῦσαν 
τὸν φόνον ἐργάσασϑαι. ἔτει καὶ τοῦτο διαφέρουσιν, ὅτε 
ἐν μὲν ἀντιλήψει ἀχόλουϑόν ἐστι τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς 
τῷ πεπραγμένῳ, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει ἕτερον τὸ ὄνομα 

45 τοῦ ἐγκλήματος" ἐν γὰρ τῷ ἀριστεῖ φόνου γεγονότος 
φόνος χρίνεται" ἐν "δὲ τῇ μεταλήψει φόνου γεγονότος 

ἕτερον τὸ χρινόμενον " οὐ- γὰρ ὃ φόνος τῆς ἱερείας κα- 
τηγορεῖται, ἀλλὰ τὸ ἀπαίσιον. ἔτι χοινωνεῖ μετάληψις 
συλλογισμφ' , ὡς ἐπὶ τούτου" μοιχόν τις λαβὼν ἀπέχτει- 

20 ve» οὔπω τοῦ τιμήματος τοῦ κατὰ τὸν μοιχὸν κειμένου, 
καὶ εἰσενεγχὼν νόμον ἐχύρωσεν ἐξεῖναι τὸν κοιχὸν ἀπο- 
κτιννύναι" πεφρώραται προαποχτείνας καὶ χρίνεται" δοκεῖ 
μὲν εἶναι συλλογισμὸς τῷ συλλογίξζεσθαε τὸν φεύγοντα" 
καὶ λέγειν μηδὲν διαφέρειν, εἴτε νῦν εἴτε ἄλλοτε ἀνῃρη- 

qp Tat, ὅτε ὃ νόμος δίδωσί μοι τὸ ἀναιρεῖν" οὐκ ἔστε δὲ, 
ἀλλὰ πολὺ διαφέρει, καὶ γὰρ ἐν μὲν. τῷ συλλογισμῷ δ΄ 
μὲν φεύγων τὸ ῥητὸν προβάλλεται" μετάληψις οὖν ἐστιν 

. ἀπὸ καιροῦ μεταλαμβανομένη" ἐντεῦϑεν δῆλον, ὡς ἡ μὲν 
παραγραφὴ τελεία ἐστὶν ἐχβολὴ τοῦ ἀγῶνος, ἡ μέντοι 

so μετάληψις οὐχ ἔστε τελεία ἐχβολὴ τῆς εὐθυδικίαρ᾽ καὶ 
τοῦτο ἀπὸ τοῦ Δημοσθένους παραγραφῶν φανερὸν, oU 
γὰρ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα, αλλὰ τὴν ζήτησιν ἔχουσε 
περὶ τοῦ εἰ δεῖ εἰσελϑεῖν" διὸ καὶ ἀνειστρέφουσι τὸν 

« 
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ἀγῶνα" τὸν ydQ φεύγοντα πρῶτον ποιοῦσι λέγοντα xol 
κατηγόρου τάξιν ἐπέχοντα" ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου 
Δημοσϑένης φησί" προλαβὼν δέ μου διὰ τὸ πρότερος 
λέγειν παραγραφὴν ἀγωνίζεσϑαε" ὡσαύτως καὶ «Αἰσχίνης 
ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου παραγραφικῷ ὄντι οἱ συγχωροῦσι 5 
τὸ πρᾶγμα εἰ δὲ ἡ μετάληψις συχχωρεῖ, oV τελεία ἐστὶν 
ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας, ἀλλ᾽ ὃ κατήγορος μεταλαμβά- 
9uy TL τῶν. περιστατιχῶν πειρᾶται τὸ ἐκ τοῦ νόμου 
συγχωρούμενον διαβάλλειν" διὸ xol μετάληψις ἐχληϑὴ 
καὶ τῇ παραγραφῆ συνήφϑη" ὡς γὰρ ἐκείνη ἐκβάλλει 10 
τὴν εὐθυδικίαν ἐκ TOL νόμου, οὕτω καὶ ἡ μετάληψις 
ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν διαβάλλεε τὸ ἐκ τοῦ νόμου’ 
συγχωρηϑέν. | 

Μαρκελλίνου. Ὅτι παραγραφὴ xol ἡ ἄγραφος, 
σαφῶς ἐνταῦϑα ἐδήλωσεν, εἰπὼν κατὰ παραγραφὴν ἀπὸ 48 
ῥητοῦ" οὐκέτι δὲ περὶ ῥητὸν, ἐπειδὴ μὴ ἰσχύει, δηλονότι 

τῷ ῥητῷ" ἢ γὰρ ἂν φανερῶς ἦν ἔγγραφος" ἐδήλωσε 
καὶ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔγγραφον εἰπὼν, οὐκ 
ἔτι δὲ τὴν ζήτησιν περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει, ἀλλὰ τρόπον τι- 
νὰ παραγράφεται ἐχβάλλουσα τὴν ἐξουσίαν τῆς πράξεωρ᾽ 30 

χέχρηται μὲν γὰρ κἀνταῦϑα ὃ φεύγων τῷ ῥητῷ" ἀπο- 
στὰς δὲ ταχέως τοῦ ῥητοῦ ἐπὶ τὸ πρᾶγμα μετέρχεται" 
τοιγάρτοι καὶ ὃ χατήγοροςρ τὸ γεγενημένον κατὰ νόμδν 
ὁμολογῶν γενέσϑαι, ἕν τι τῶν περιστατιχῶν αἰτιάσεται" 
ὥστε τὴν χρείαν μόνον ἐνταῦϑα παρεχόμενοι ovx ἐμμέ- 25 
γομὲν αὐτῷ" ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἐνδιατρίβομεν 5 αὐτῷ 119 
τῷ ῥητῷ" τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτε ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ τὸ 
ῥητὸν ἄντιχρυς εἰς τὴν ἀπαγωγὴν τῆς εὐϑυδικίας τείνει" 
διὸ καὶ τὴν πλείστην χορηγίαν ἔχοντες ἐξ αὐτοῦ εἰχότως 
ἐνδιατρίβομδν αὑτῷ ἀγωνιξόμενοι" ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ zo 
τοιοῦτον μὲν οὐδὲν ἔχομεν τοῦ πεπραγμένου παρὰ τοῦ 

6 Ald, διατρίβομεν. 

19.. 
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vouov* ἐκ δὲ τῶν παραδειγμάτων ἔσται φανερὸν τὸ εἰ- 
ρημένον" δὶς περὶ τῶν αὑτῶν δίχας μὴ εἶναι" ὁρᾷς ὅτε 

φανερῶς ὃ νόμος ἀναιρεῖ τὴν χρίσιν" τῆς ἀγράφου fa- 
ραδειγμα" ἱέρεια μνούμενον ἀπέχτεινε τύραννον, καὶ qeU- 

δ ys ἀσεβείας" μὴ ἄντιχρυς ὁ νόμος ἐνταῦϑα πρὸς τὴν 
χρίσιν ἐναντιούμενος φαίνεται; τοῦ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὸν 
τύραννον τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται" οὐ μὴν μὴ κρίνε--: 
σϑαε τὸν ἔν ἱερῷ φονεύσαντα χεκώλυχεν * χαὶ ἄλλως" 

ἡ μὲν ἔγγραφος τοῦ ἑνὸς Eyovtog τὸ ῥητὸν τὴν διάνοιαν ? 
40΄παρέχεε τῷ ἐναντίῳ, ὥστε μερίζονται ὃ μὲν τὸ ῥητον, 
ὁ δὲ τὴν διάνοιαν. ἐν δὲ μεταλήψει μόνον ἐστὶ τὸ ῥη- 
τὸν, τοῦ ἁπαξ χρωμένου εἴτε τοῦ φεύγοντος cite τοὶ xa- 
τηγόρου᾽ ovx ἔτε δὲ ἔχει τούτου τὴν διάνοιαν τὸ ̓ έναν-: 
τίον, ἀλλὰ καὶ συνομολογεῖ C ὅτι ἔξεστιν, αἰτιᾶται δὲ ἀπό 

15 τινος τῶν περιστατιχῶν᾽ εἴ τις δὲ ζητοίη, τί διαφέρει τῶν 
νομιχῶν ἡ ἔγγραφος, λεκτέον, ὅτι ἐχεῖ μέν ἐστιν ἢ ζήτη- 
σις, εἰ χατὰ νόμον τὸ πραχϑέν" ἐνταῦϑα δὲ εἰ δεῖ ὅλως 
εἰσελϑεῖν τὸν ἀγῶνα" ζητητέον δὲ ἐπειδὴ χαὶ τελείαν εἷ- 
πεν εἶναι παραγραφὴν ἐν τοῖς ἑξῆς, ποία μὲν τελεία, 

20 ποία δὲ erts" οἱ μὲν οὖν τὴν ἄγραφον εἰρήχασιν ἀτε- 

λῆ, ἐπειδὴ ἄῤχεται ἀπὸ ῥητοῦ, ovx ἐκβάλλει δὲ χφίσιν" 

τελείαν δὲ τὴν ἔγγραφον" ἀλλὰ λέγομεν,’ oU περὲ τοῦ 

ἀγράφου νῦν ὁ λόγος" ἔτι τοίνυν παραγραφὴ τελεία ἢ 
παντελῶς ἐχβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν ὡς οὐχ εἰδαγώγι-᾿ 

25 μον, ὡς ὁ πλούσιος" ἀτελὴς δὲ ἡ μὴ ἐχβάλλουσα μὲν, 

αἰτιωμένη δὲ πρόσωπον ὡς ἐν τῷ χᾳτὰ Τιμάρχου" οὗ 
γὰρ ἐκβάλλει χαϑύλου τὴν æelon ἀλλὰ τὸ πρόσωπον 
αἰτιᾶται, ὅτι ὅοε OU προσήχενι κατηγορεῖν μοῦ, ἀμέλει 
πρὸς Δημοσϑένην ἀπελογήσατο" τινὲς δὲ παράδειγμα εἴ- 

30 ρήκασι τῆς ἀγράφου μεταλήψεως ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, 

ἐπειδὴ εἰρήκαμεν, ὅτι γίνεται σπανίως μετάληψις ἀπὸ 

7 τὴν διάγοιαν — Ó μὲν τὸ ῥητὸν Ald. om. 
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TOU φεύγοντος, τοιοῦτο" νόμος, τὸν. βιασάμενον κόρην 
᾿4ϑήνησι χιλίας διδόναι" xal νόμος ἐν «Ιακεδαίμονε τὸν 
βιασάμενον ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" βιασάμενάς τις ̓ ᾿ϑήνησι 

κατέβαλε τὰς χιλίας" ἐπανελϑὼν εἰς “Μακεδαίμονα κρί- 
γεται κατὰ τὸμ ἐχεῖ νόμαν" xai παραγράφεται ἀπὸ τό- ὅ 
που ὁ φεύγων. 

᾿ Τὰς μὲν οὖν λεγομένας στάσεις οὕτως ἐπιγνωσόμεϑα᾽ περὶ δὲ τῆς 

καϑ᾿ ἑχάστην διαιρέσεως ἤδη λεκτέον" εἰδέναι μέντοι χρὴ ὡς τὰ 
περὶ στοχασμοῦ λεχϑησόμενα, περὶ οὗ δὴ πρῶτον ἀναγκαίως λελέξε.- 

ται, σχεδὸν εἰς ἅπαντα Ὁ συντελεῖ τὰ μετὰ ταῦτα, διὸ καὶ 10 

P». εἰκότως μακρότερα arai, 

“Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. [Ἔφαμεν ἤδη on 
τὰς στάσεις λεγομένας φησὶν ἤτοι διὰ τὸ πολυώνυμον" 

οἱ μὲν γὰρ στάσεις αὑτὰς καλοῦσιν" οἱ δὲ yevixa προ- 

βλήματα" οἱ δὲ περιέχοντα, ὡς περιεχτιχὰ τῶν οἰχείων 45 
κεφαλαίων" εἴγε καὶ περιεχόμενα, ὡς ἔφαμεν τὰ χειρά- 
λαια, ἢ ἀντὶ τὰς πολυϑρυλήτους, δοὺς, δὲ μέϑοδον πρὸς 
ἐπίγνωσιν τῶν στάσεων ἐπισφραγίζεται βεβαιῶν αὑτοῦ 
τὴν διδασκαλίαν, ὡς πάντως οὕτως ἔνι κα QUX ἄλλως 

ἐπιγνῶναι evrag* ἐπιδημαίνεταν δὲ xai, ὡς διὰ τοῦτο 30 

πρῶτον περὶ στοχασμοῦ διαλήψεται, διότι ob μόνον αὖὐ- 
τὸς σχεδὸν εἰς πάσας ἐμπίπτει τὰς στάσεις, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 

τὰ" χεφάλαια τοῦ στοχασμοῦ σχεδὸν εἰς 3 ἁπάσας τὰς 
ἄλλας συντελεῖ στάσεις" ὥσπερ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέ- 
λους, ἀντίληψις, μετάληψις , ποιότηρε . 25 

Μαρκελλίνου. Καλῶς προσέϑηκε τὸ ἀναγκαίως" 
σημειωτέον δὲ, ὅτι αὐτὸς piv προστίϑησι τὴν αἰτίαν τοῦ 
προτάξαι τὸν στοχασμὸν διὰ τὸ ἐμπίπτειν qoi παντα- 
χοῦ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν" οὐχ ἀχριβὴς δὲ ἡ αἰτία, 

εἰ καὶ πιϑανή" οὐ γὰρ μόνος στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν 30 

1 Ald. παντας. 2 Ald. εἰ 
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ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλὰ xol δρικὸν xol ἀντιστατιχόν 
πολλάχις ἐν ταῖς ἄλλαις εὑρίσκεται" ἄμεινον οὖν διὰ 

120 τὸ τὴν οὐσίαν φύσει προτέραν εἶναι τῇ τάξει, περὶ ἧς 
ἐν στοχασμῷ 7 ζήτησις" ταύτης γὰρ μὴ γενομένης φα- 

E νερᾶς οὐχ ἔχεν τὰ ἄλλα χώραν, οὔτε ἡ ἰδιότης, οὔτε 
ἡ ποιότης. 

Περὶ στοχασμοῦ» 

Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. ᾿ΕἘπειδὴ * περὶ τῆς 
μεϑόδου τῶν στάσεων ἀρκούντως διελέχϑημεν, ἀναγκαῖον 

4 Ven, ἡΜινουχιανὸς μὲν οὖν πρῶτος τῶν καϑ' αυτὸν τεχνο- 

γράφων iy εἶναί φησι τὰς στάσεις, τὴν μετάληψιν διπλὴν μὲν εἶναι 
λέγων, ὡς play δὲ αὐτὴν ἐξετάζων" «Ἑρμογένης δὲ καὶ Ἱητροφάνηρ 
ὦ Πλατωνικὸς, ὁ τούτου ἐξηγητὴς , Εὐαγόρας τε καὶ ᾿Αχύλας oi φι- 

Aócogo: i λέγουσιν αὐτὰς, τὴν μετάληψιν εἰς δύο διαιροῦντες στά.-- 

σεις, παραγραφικήν τὸ καὶ μετάληψιν" καὶ τὸν μὲν στοχασμὸν πε- 
οἱ οὐσίας ἔχειν φασὶ τὴν ζήτησιν, ἐναντίως ᾿Αριστοτέλει" ἐκεῖνος 

γὰρ τὸν ὅρον περὶ οὐσίας ἔχειν φησὶ τὴν ζήτησιν" ζητεῖσϑαι γὰρ ἐν 

αὐτῷ, εἰ οὗτός ἐστιν ὃ φονεὺς, ἢ ὃ τύραννος" τὸν δὲ ὅρον περὶ 

τοῦ, τί ἐστι τὸ κρινόμενον, ἱεροσυλία ἤ κλοπή" τὰς δὲ ἄλλας πλὴν 

τῆς μεταλήψεως ἀνάγουσιν ὑπὸ τὴν ποιότητα " τὴν γὰρ. ποιότητα εἰς 

πράγματα καὶ ῥητὰ τέμνοντες, τὴν μὲν περὶ τὰ ῥητὰ ἀσχολουμέγην 

τὰς τέσσαρας νομικὰς στάσεις ἐργάζεσθαί φασιν" τὴν δὲ περὶ πρά- 

γματα τέμνουσιν εἷς δύο χρόνους, μέλλοντα καὶ παρεληλυϑότα᾽ καὶ 
τὴν μὲν περὶ τὰ μέλλοντα πραγματικήν φασι, τὴν δὲ negl τὰ παρε- 

ληλυϑότα δικαιολογίαν" ταύτην δὲ εἰς ἀνεύϑυνον καὶ ὑπεύϑυνον 
τέμνοντες ὑπὸ μὲν τὸ ἀγεύϑυνο» πρᾶγμα τὴν ἀντίληψιν ἀνάγουσιν" 
ὑπὸ δὲ τὸ ὑπεύϑυνον τὰς τέσσαρας ἀντιϑετικάς’ ἢ γὰρ εἰς δαυτὸν 

ὠναδέχεται τὸ ἐπαγόμενον ὃ φεύγων, ἢ εἴς τινα τῶν ἔξωϑεν μεϑί» 

στησιν" κἂν μὲν sig ἑαυτὸν, ποιεῖ ἀντίστασιν" ἂν δὲ εἴς τινα τῶν 
ἔξωθεν, ἢ εἰς τὸν παϑόγντα ἢ εἰς ἄλλον τινά" κἂν μὲν εἰς τὸν πα- 

. ϑόντα, ποιεῖ ἀντέγκλημα " ἂν δὲ εἰς ἄλλον τινὰ ἢ ὑπεύϑυνον ἢ ἀνεί- 

ϑυνον" κἂν μὲν εἰς ὑπεύϑυνον ποιεῖ μετάστασιν, ἂν δὲ εἰς ἀγεύϑυ» 

vov, συγγνώμην" ἐὰν δὲ τῶν μὲν προειρημένων μηδὲν ἢ ζητούμενον 
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xol περὶ τῶν ἑξῆς εἰπεῖν" εἰδέναι τοίνυν χρή, ὡς δυο 

ταῦτα συνελθόντα ἕν τέλειον ἀπεργάξεται, TO τε ἀπο- 

μήτε, εἰ ἔστιν, μήτε ὁποῖόν τί ἐστι" περὶ δὲ εἰ χρὴ τὸν ἀγῶνα εἶσελ- 
ϑεῖν ἢ μὴ γίνεται μετάληψις, ἥπερ διαιρουμένη εἰς δύο τό τε ἔγγρα- 

qo» καὶ τὸ ἄγραφον ποιεῖ ὁτέρας δύο στάσεις, τήν τὲ παραγραφὴν 

καὶ τὴν μετάληψιν" μέχρἑ μὲν οὖν τῶν ἐνταῦϑα Toig “Ευμόγένους 

ἀκολουϑητέον τεχνικώτατα καὶ σαφέστατα εἰρημένοις" ἐπειδὴ δὲ τοὺς 

τῶν στάσεων ὁροὺυς ὑπογραφικωτέρους μᾶλλον Ἦπερ τελείως ἔχοντας 

ἀποδέδωκεν, ἀναγκαῖον ἂν εἴη πρὸς τὰ λοιπὰ τοὺς ἀρίστους φιλο- 

σόφους Εὐαγόραν 'τε καὶ ᾿Ακύλαν, μεταγενεστέρους μὲν ὄντας, ἐπι- 

στημονικώτατα δὲ περὶ τούτων διεξελϑόντας, συλλήπτορας fui» τῆς 

ἀκριβοῦς περὶ τῶν σιάσεων γνώσεως γίνεσθαι παρακαλεῖν. Τῶν 

τοίνυν στάσεων αἷ μέν εἶσιν λογικαὶ, αἷ δὲ vojuxal* λογικαὶ μὲν 

ἐννέα, στοχαυμὸς, ὅρος, πραγματικὴ, ἀντίληψις, ἀντίστασις, ἄν- 

τέγκλημα, μετάστασις, συγγνώμη, μετάληψις. νομικαὶ πέντε" παρα- 

. γραφὴ, ζητὸν καὶ διάνοια, ἀντινομέα, συλλογισμὸς, ἀμφιβολία" 

πάλιν τῶν στάσεων αἱ μὲν ὑπὸ τὸ δικανικὸν ἀνάγονται, αἱ δὲ ὑπὸ 

τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικὸν, τὸ δὲ πανηγυρικὸν συνεπιπλέκεταν 

μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε τούτοις, ὑπ᾽ αὐτὸ δὲ μόνον οὐδὲ μέα στάσις ἀνάγεται" 

ὑπὸ μὲν οὖν τὸ δικανικὸ» ἀνάγονται στοχασμὸς, ἀντίληψις, ἀντί- 
στασις, ἀντέγχλημα, μετάστασις, συγγνώμη" ὑπὸ δὲ τὸ δικανικὸν 

καὶ συμβουλευτικὸν, ὅρος, πραγματικὴ, ῥητὸν καὶ διάνοια, συλλο- 

γισμὸς, ἀμφιβολία, μετάληψις, παραγραφὴ" πάλιν τῶν στάσεων αἵ 

μὲν περὶ τὸν παρεληλυϑύτα᾽ συνίστανται, ai δὲ περὶ τὸν μέλλοντα, 
ai δὲ περὶ τὸν παρεληλυϑότα ἅμα καὶ μέλλοντρι" περὶ δὲ τὸν ἐνε- 

στῶτα οὐδεμία συνίσταται στάσις. Μερὶ uiv Qv» τὸν παρεληλυϑό - 

va αἷδε συνίστανται στάσεις, ὕρος, δικαιολογικαὶ, νομικαὶ πλὴν 

ἀμφιβολίας, μετάληψις, παραγραφή " περὶ δὲ! τὸν μέλλοντα πραγμα-, 
τική" περὶ δὲ τὸν παρεληλυϑότα καὶ μέλλοντα στοχασμὸς, ἄμφι- 
Bola. Ἔτι τῶν στάσεων oí μὲν ἐκ τοῦ κατηγόρου γνωρίξονται" 
αἵ δὲ ἐκ τοῦ φεύγοντος * al δὲ ἐξ ἀμφοτέρων"͵ ἀπὸ μὲν οὗ» τοῦ 

κατηγόρον μετάληψις, καὶ τῶν συλλογισμῶν ἔνιοι" ἀπὸ δὲ τοῦ φεύ-. 
yorroc δικαιολογικαὶ, νομικαὶ, παραγραφή᾽ ἐκ δὲ ἀμφοτέρων, στο-- 

χασμὸς, ὅρος, πραγματική" ἐπειδὴ δὲ δύο ταῦτα συνελϑόντα ἕν 
τέλειον ἀπεργάζεται, τὸ τὸ ἀποδεικνύον καὶ τὸ ἀποδεικνύμενον" καὶ 
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δεικνύον καὶ τὸ «noÓuxvvutvovy' ἀλλὰ τὸ μὲν ἀποδει- 

χνύον αἱ στάσεις εἰσὶν, ἤτον ἡ τέχνη" τὸ δὲ anoóduxvv- 

μένον τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἡ στάσις, τουτέστε τὸ ζητημα" 

λέγεται, δὲ xal τοῦτο πλεοναχῶς οὗ μόνον γὰρ ζήτημα 
5 λέγεται, ἀλλὰ xol πρόβλημα καὶ ὅρος καὶ ὑπόϑεσις καὶ 
μελέτη xol πλάσμα καὶ γύμνασμα. ζήτημα μὲν διὰ τὴν | 
ἐν αὐτῷ τοῦ διχαίον ζήτησιν"; πρόβλημα δὲ ἀπὸ τοῦ 
προβάλλεσθαι πρὸς διάγνωσιν τῆς ἐν αὐτῷ στάσεως" 
ὅρος δὲ ἀπὸ τοῦ περιγράφειν καὶ προορίζειν τινὰ ὑπό- 

10 Üsci»* ὑπόϑεσις δὲ ἀπὸ τοῦ ὑποτίϑεσϑαι πρᾶγμά τι ? 
γεγονὸς ἐχ προσώπου" μελέτη δὲ διότι οὐχ ἄνευ τινὸς ἡ 
συνεχοῦς ἀσχήσεως ἡ περὶ τοὺς ῥητορικοὺς λόγους ἐπι- 
στήμη προσγίνεται ἀνθρώπῳ ὡς xci τῶν ἄλλων ἕχα- 

στον" πλάσμα δὲ καὶ γύμνασμα, ἀπὸ τοῦ καὶ πράγμα- 

15 τὸς ἀληϑοῦς μὴ ὑποκειμένου, γυμνασίας δὲ 5 ἕνεχα μό- 

γης διαπλάττειν τινὲς ὑποϑέσεις" ἄξιον δὲ καὶ τὸ yon- 

σιμον τῆς περὶ τῶν στάσεων μεϑόδου κατανοήσαντας, 
οὕτως ἐπὶ τὴν ἑκάστης χωρῆσαι διαίρεσιν" τὸ yaQ rot 
τὰς 4 ἀπείρους παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἀποδείξεις εἰς δέχα 

20 τέσσαρας μόνας 5 ἀγαγεῖν προτάσεις, φημὲ δὴ τὰς στά- 

! 

τὸ μὲν ἀποδεικτικὸν ai στάσεις εἰσὶν, τὸ δὲ ἀποδεικνύμενον τὸ πρᾶ- 

γμα, περὶ οὗ ἣ στάσις, τουτέστιν τὸ ζήτημα. 

Τὰ ἀρκοῦντα περὶ τῶν στάσεων διαλεχϑέντες ἤδη, καὶ περὶ 

τῆς πολυωνυμίας τῶν ζητημάτων διεξέλθωμεν. Χαλοῖσι γὰρ αὐτὸ 

οἱ μὲν ζήτημα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τοῦ δικαίου ζήτησιν, οὗ δὲ πρόβλη“ 

μα ἀπὸ τοῦ προβάλλεσθαι πρὸς διάγνωσιν τῆς ἐν αὐτῷ στάσεως" 

oí δὲ ὅρον, παρὰ τοῦ περιγράφειν xài περισρίζειν τινὰ ὑπ᾽ ὄψεσιν" 

oí δὲ ὑχύϑεσιν, ἀπὸ τοὺ ὑποτίϑεσθαι πρᾶγμά τι γεγονὸς ἐκ προ- 
σώπου" oi δὲ μελέτην, διότι oUx ἄνευ τινὸς συνεχοῦς ἀσχήσεως 3) 

περὶ τοὺς. ῥητοσικοὺς λόγους ἐπιστήμη προςγίνεταν ἀνθρώποις, ὡς 

καὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον. οἱ δὲ πλάσμα καὶ γύμνασμα x. t^À. 
2 Ald. πράγματι. 58 06 Ven. om. 4 Ald, et Par. τοὺς. 

in Par. superscriptum est a. Ven. τὰς. 5 Ald. μόνως, Par. 

μύνας. Ven. μύνας γενικὰς &rüycztir. 
., - 
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σεες, οὐ πόῤῥω τινὸς διαιρετικῆς ἐστι φιλοσοφίας" ὥσπερ 
γὰρ ᾿Αρχύτας 0 Πυϑαχγόρειος xoà μετ᾽ αὐτὸν ὁ δαιμό- 

νεὸς 5 ᾿Δριστοτέλης θαύματος ἄξιον ὑπὸ τὰς δέκα χατη- 

γορίας τὰς ἀπείρους λέξεις ἀνενεγχόντες, οὕτως ἐπαίνου 

ἀξίους ἡγητέον, ὡς μιχρὰ μεχάλοις εἰχάσαι, τοὺς πᾶσαν 5 
ὁητορικὴν δικαιολογίαν ἀριϑμῷ δεκατεσσάρων ὃ ὁρίσαν- 

τας ? or&ctov' γρήσιμον δὲ xol τοῦτο" διὰ γὰρ τῆς 
τούτων ἐπιγνώφεως τοῖς T& προσήχουσι κεφαλαίοις ἐν 

ἑχάστῃ 1? χρησόμεϑα᾽ καὶ τῶν οἰχείων ἔκάστης 1 εὐπορή- 
σομεεν νοημάτων καὶ σύγχυσιν οὐδεμίαν ἐργασόμεϑα, τοῖς 10 
στοχαστιχοῖς ἐν ὅρῳ χεχρημένοι, ἢ *? τοῖς δρικοῖς ἐν 

σιραγματιχῇ, ἀλλὰ τὰ προσεχῆ νοήματα ζητήσομεν ἐν 
ἑχάστῃ, τὰ δὲ παντελῶς ἀπάδοντα διαγράψομεν" καὶ 
γὰρ ᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς ῥδητορικαῖς τέχναις πρὸς τέσ- 

σαρα ταῦτα χρήσιμον εἶναί φησι τὴν ῥητορικὴν καὶ τὰς 15 
δι᾽ αὐτῆς ἀποδείξεις" πρῶτον μὲν πρὸς τὴν τῶν ἀλη- 
ιϑῶὼν καὶ διχαίων ἐν τοῖς πολιτικοῖς πραΐμασιν ἐπίγνω- 
σιν" ὡς 13 xai Πλάτων φησὶν ἐν Φαίδρῳ" δήτορος μὲν 
γὰρ ἔργον τὸ τἀληϑὴ λέγειν, δικαστῶν δὲ γε σωφρόνων 

τὸ τὰ δίκαια λέγειν" δεύτερον δὲ τὸ διὰ τῶν xorvov καὶ 20 

πιϑανῶν λόγων πείϑειν τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν 

ἐπιστημονικῶν, ὡς 1" ἐπαΐειν παντελῶς ΑιΛ'λυνατοῦσιν᾽ τρί- 

τον τὸ ὁ πρὸς τὰ ἀντικείμενα δύνασθαι διὰ λόγων βοη- 

ϑεῖν ἑαυτοῖς" τέταρτον τὸ πᾶσαν ἐν λόγοις εὔροιαν, Y? 

ἥτις πρὸς ἅπασαν ἐπιστήμην χρήσιμος, ix ταύτης ἡμῖν 25 
σεριγίνεσθαι" ὅϑεν καὶ ᾿Δριστοτέλης ἐν ταῖς δειλιναῖς 

προόδοις τῶν ἑταίρων ῥητορικὰ προβλήματα μελετᾷν αὖ- 

6 Ven. Apioror. ὃ ϑαυμάσιος ὑπὸ τὰς δ. x. v. a. Δ. ἀνενεγ- 
κῶν. 7 Ven. ἐπαίνων. 8 Ven, δέκα xai τεσσ. 9 Ald. 

Ggiuaytac. 10 Ven. add. στάσει. 11 ἑκάστης Ven. om, 

12 ἢ Ven. om. 13 Ven. εἴγε. 44 Ven. ἀληϑῆ. 15 ὡς 
*w 

Ven.om. 16 τὸ Ven. om. 147 Ven. εὔροιαν. Ald. Par. evrote. 

— 
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τοὺς χατηνάγκαζε, 39 δύο τέχνας φάσχων εἶναι τοῦ 
σείϑειν ἐν λόγοις, ῥητοριχὴν καὶ διαλεχτικὴν, τὴν μὲν 
ἐν τῷ λέγειν ἀποτάδην, 15. διαλεχτικὴν δὲ ἐν τῷ διαλέ- 
gods xal συνεχῶς ἐπεβόα" ?? αἰσχρὸν σιωπᾷν, Ioo- 
b χράτην ?* δὲ ἐᾷν λέγειν" οἱ μὲν οὖν τῶν ϑειλινῶν ἀχροω- 

μένοι συνόδων, «t πρὸς ποὺς λοιποὺς ἐγύμναζον λόγους, 33 

ἐξωτεριχοὶ ἐχαλοῦντο" οἱ δὲ τῶν ἑωθινῶν περὶ φιλοσο- 

φίαν λόγων ἀκροαματικοί" 33 ὠνόμασται. δὲ στοχασμὸς, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐπί τινα σχοπὸν εὐστόχως ἱέντων τὰ 

40 βέλη, καὶ γὰρ ἐνταῦϑα στοχαστιχοῖς τοῦ προκειμένου xal 

τοῖς ἐξ εἰχότων λόγοις ὅ τε κατήγορος κατασκευάζει τὸ 
ἐπαγόμενον ἔγχλημα, καὶ ὃ φεύγων διωθεῖσϑαι σπεύδεε, 
τὰς αἰτίας" δρίξεται ?* δὲ αὐτὸν Μινουχιανὸς μὲν οὕτως" 

48 Ven, παρεσκεύαζεν. 49 Ald. εἰποτάδην. Ven. ἀποτάδην, τὴν 

δὲ ἐν τι ὃ, 20 Ven.addit: τοῖς ἑταίροις κινῶν αὐτοὺς πρὸς τὴν τοῦ λέ- 

ytw μελέτην. 321 Ven. ᾿Ισοκχράτη 0. 22 Ven. λόγους οι. 23 Ven, 

addit: Μινουκιανὸς μὲν οὖν προτάττει τῶν ἄλλων στάσεων τὸν στο-- 
χασμὸν, λέγων κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς φεύγουσιν, πρὸ πάσης ἄλλης 

δικαισλογίας ἐπὶ τὴν ἄρνησιν χωρεῖν" Ζήνων δὲ καὶ “Ἑρμογένης καὶ 

Μητροφάνης, προτάτιουσι τῶν στάσεων τὸν στοχασμὸν, διὄτε ἐν 
πάσαις ταῖς λογικαῖς ἐμπίπτει στάσεσι. ταύτας δὲ πρὸ τῶν νομι- 

κῶν μελετητέον" ᾿ἀρποκρατίων δὲ τῶν στάσεω». προτάττει τὴν παρα- 
γραφήν" διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ φεύγοντι , παραγράφεσϑαι πρῷλοι 
τὸν τὸν ἀγῶνα, καὶ πολλὰ ποιεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν δίκην εἰσελϑ εῖν, 

ἔπειτα εὐθυνόμενος πρὸς ἄρνησιν ἰέναι, ὅπερ στοχασμοῖς προσήκει, 

KogvoUrog δὲ, τὴν ᾿ἀμφιβολία» λέγων, δύο εἶναι, ἐν ταῖς στάσεσιν 
ἀμφιβολίαρ' "τὴν μὲν nsgb ῥητὰ, τὴν νομικὴν ἀμφιβολίαν , τὴν δὲ 

περὶ πράγματα τὴν στοχαστικήν᾽" πρῶτα δὲ εἶναι τὰ ῥητὰ τῶν πρα-- 

γμάτων" πρώτην ἄρα καὶ τὴν νομικὴν ἀμφιβολίαν τακτέον" Εὐαγό- 

ρῶς δὲ xai ᾿Ακίλας τὸν στοχασμὸν προτάττουσι, διότι τὴν περὶ τοῦ. 

εἰ ἔστιν ἐπέχει ζήτησιν" ἐν παντὶ δὲ πράγματι, πρῶτον εἰ ἔστι ζη- 

τοῦμεν. δεύτερον τὼ τί ἐστι, τρίτον τὰ ὅποῖόν τὶ ἐστιν" ὠνόμασται 

δὲ στοχασμὸς x. v. 4. 84 Ven, Mivovxiavog μὲν ὡρίσατο, τὸν 

στοχασμὸν οὕτως, ἄρνησις παγτελὴς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος " 
; 

* 
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στοχασμός ἐστιν ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπιφερομένου iy- 

χλήματος, οὐχ εὖ δὲ Eye ὃ ὁρισμός" οὔτε γὰρ ἐχ γένους 
. ἐστὶ καὶ συστατιχῶν. διαφορῶν" χαὶ πρὸς τούτῳ τὸ ἀρ- 121 
ψεῖσϑαι τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα χοινόν ἔστι καὶ τῶν 
ἄλλων στάσεων" ἔτι δὲ οὐ παντὶ στοχασμῷ ἁρμόττει" 8 
ἐν γὰρ τοῖς συνεζευγμένοις στοχασμοῖς οὐχ ἕν τὸ ἐπιφε- 

θόμενον ἔγκλημαν, ἀλλὰ δύο, καὶ ὅτι τοῦ στοχασμοῦ ἐξ 
ἑχατέρου γνωριζομένου τῶν μερῶν, ἐκ μόνου τοῦ φεύγον- 
τος αὑτὸν ὡρίσατο, ἡ y&Q ἄρνησις οἰχεία δῆλον ὅτι volg - 
φεύγουσιν. “Ἑρμογένης δὲ καὶ 35 Μητροφάνης οὕτως 10 
ὁρίζονται" 35 στοχασμός ἐστιν ἀδήλου ?7 πράγματος 
ἔλεγχος οὐσιώδη ἀπό τινος φανεροῦ σημείου" ἔχει δὲ 
xni 28 οὗτος ἀτελῶς ὃ ὁρισμός" ὡς μήτε ix γένους καὶ 
συστάσεως ὑπάρχων 35 διαφορῶν" μήτε τῶν ἀγωνιζομέ- 

οὗ σφόδρα δὲ ὑγιῶς ὃ ὅρος ἔχει" οὔτε yàg dx γένους ἐστὶ καὶ δια- 

φορῶν, ἅπερ τοῖς τελείως ἔχουσιν ὅροις προσεῖναι δεῖ, καὶ κοινόν 
ἐστι καὶ τῶν ἄλλων στάσεων τὸ ἀρνεῖσθαι τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα" 

ἔτι δὲ οὖδὲ mail στοχασμῷ ἄρμόξει" ἐν yào τοῖς συνεζευγμένοις 

στοχασμοῖς οὐχ ἕν ἐστι τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα ἀλλὰ δύο. Ἔτι γε 
pi, ὡς εἴρηταν, τοῦ στοχασμοῦ ἐξ ἑκατέρων γνωριζομένου τῶν με- 
ρῶν x. τ. À. 25 xal Ald. om. 26 Ald. ἁρίζονται, Ven. 
add. τὸν στοχασμὸν, contra omittit στοχασμός ἐστι. 27 Ald. 
ἀδήλον πραγμάτων, Par. ἀδήλων πραγμάτων. Ven, ἀδήλου πράγμα- 

τος. 48 Ven, οὕιως, omisso καί. 29 Ald, ὑπάρχει, Ven. 

οὔτε γὰρ ἐκ γένουρ ἐστὶ καὶ διαφορῶν, οὔτε τῶν ἀγωνιζομένων Exi" 
τερα τὰ μέρη περιλαμβάνει, ἀλλ᾽ ἐναγτίως ἐπιχειρήσας τῷ ΜΜινου- 
κιανῷ καὶ παρὰ τοῦς διώκοντος δρισάμενος, οὐδεμίαν ἐν τῷ ὅρῳ 

τοῦ φεύγοντος ἐποιήσατο μνήμην" à yàg οὐσιώδης ἔλεγχος μόνῳ τῷ 

κατηγόρῳ πρεπώδης" ἔτι ys μὴν οὐδὲ πάντα στοχασμὺν ἐμπεριλαμα 
βάνει τῷ ὅρῳ᾽ εἰσὶ γάρ τινες, οἵ τεκμήρια οὐκ ἔχουσιν, οὕς ἀτελεῖρ 
ἐκ πραγμάτων καλοῦσιν οἷ τεχνογράφοι, οἷον ἀσώτου πατὴρ aqu 

νὴς (ἀφ. Cod, om.) γέγονε καὶ κρίνεται ὃ ἄσωτος φόνου" ἐπὶ γὼρ 
τούτου καὶ τῶν παραπλησίων τεκμήριον οὐδὲν ἐναργὲς δείκνυται vob 

᾿ κρινομένου, “Διαφέρει δὲ τὸ τεκμήριον τοῦ, κριγομένον, ὅτι τὸ μὲν 

Ἅ 

4 
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νων ἑκάτερα τὰ μέρη περιλαμβάνων, ἀλλ᾽ ἐναντίως μὲν 
τῷ Μινουκιανῷ ἐπιχειρῶν χαὶ ἀπὸ τοῦ διώκοντος τὸν 
στοχασμὸν ὁριζόμενος" 0 γὰρ ἔλεγχος τῷ κατηγόρῳ πρε- 
᾿πώδης " τοῖς αὑτοῖς δὲ ἐχείνῳ περιπίπτων ἁμαρτήμασιν» 

δ οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει" εἰσὶ γάρ τι- 

᾿Ψες OL τεκμήρια οὐχ ἔχουσι στοχασμοί" οὖς καὶ ἀτελεῖς 

ix πραγμάτων καλοῦμεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώταυ" ἰστέον δὲ, 
Ort διαφέρει τεχμήριον τοῦ χρινομένου" τὸ μὲν γὰρ ἀπο- 
δείκνυσι, τὸ τεχμήριον τοῦ κρινομένου" τὸ μὲν γὰρ ἀπο- 

40 δείχνυσι, τὸ τεχμήριον᾽ ἀποδείχνυται δὲ τὸ χρινόμενον " 
καὶ ὅτι τὸ μὲν στοχασμοῦ μόνου" τὸ χρινόμδνον δὲ καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσιν" τὸ δὲ ἀνεύϑυνον μὲν 
εἶναι τὸ τεχμήριον, ἕτερον δὲ τι δι᾿ αὐτοῦ χρίνεσϑαε 

᾿ ἔδιον μὲν στοχασμοῦ" οὐ παντὸς δέ" ἔνια γὰρ τῶν 

ες 45 τεχμηρίων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, ὡς ἐπὶ τοῦ νέου πλαυσίου 
. τοῦ γήμαντος ?* ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ϑυγατέρα τυ- 

ράννου, xai χρινομένου τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ὁρισμὸς 
δὲ αὐτοῦ τέλειος ἔχει "1 οὕτω, στοχασμός ἐστι στάσις 
πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τὶ ἐστε 

20 τὸ χριμόμενον “ἤτοι περὶ οὐσίας ?? τὴν ζήτησιν ἔχων" γέ- 

ἀποδείκνυσιν, τὸ δὲ ἀποδείκνυται, xal Oti τὰ μὲν κρινόμενον καὶ 

ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσι. τὸ δὲ τεχμήριον ἐπὶ μόγῳ τῷ στο- 

χασμῷ. Ἴδιον δὲ στοχασμοῦ ἐστι μόνου τε καὶ παντὸς τὸ περὶ αὖ- 
σίας εἶναι τὴν ζήπησιν" τὸ δὲ ἀνεύϑυνον μὲν εἶναι τεχμήριον" Ere- 

gov δέ τι δι᾽ αὐτοῦ κρίνεσθαι, ἴδιον μὲν στοχασμοῦ, οὗ παντὰς δέ" 

ἔνια γὰρ τῶν τεκμηρίων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, dg ἐπὶ τοῦ νέου πλουσίου 
' τοῦ γήμαντος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ϑυγατέρα καὶ κρινομένοι τυ- 

ραννίδος ἐπιϑέσεως" ὅρος δὲ αὐτοῦ τελείως ἔχων, ὃ δὲ στοχασμός 

ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, περὶ τοῦ εἰ 

ἔστιν τὸ κρινόμενον τὴν ζήτησιν ἔχουσα" γένος μὲν οὖν τοῦ ὅρον 

ἐστὶν 3) στάσις, ὑπὸ γὰρ τὴν στάσιν καὶ ai ἄλλαι πᾶσαι ἀνάγονται 

ζητήσεις" τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραί" ἐπειδὴ γὰρ τῶν στάσεων x. τ. À. 

50 Ald. et Par. γείμαντος. 81 Áld. ἔχειν Par. ἔχον, posui ἔχει. 52 

Ald. περιουσίας. τ. C. ἔχον. sed p. 302. 1. 1. περι οὐσίας ἔχον. Scripsi 
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yog γὰρ τοῦ ὅρου ἐστὶν ἡ στάσὶς" ὑπὸ ydp τὴν στάσιν 
καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἀνάγονται ζητήσεις" τὰ δὲ λοιπὰ 
διαφοραί" ἐπεὶ γὰρ τῶν στάσεων αἱ μέν εἰσι μουσιχαὶ, 
αἱ δὲ ἀριϑμητιχαί, αἱ δὲ πολιτικαὶ, προσϑεὶς τὸ "} mo- 
λιτικοῦ πράγματος τῶν ἄλλων αὐτὴν ἐχώρισε "4 στάσεων" 
πάλιν ἐπειδὴ τῶν πολιτικῶν ξητήσεων ?5 αἱ μέν εἰσε 
χαϑ' ὅλου, αἱ δὲ μερικαὶ, προσϑεὶς τὸ ἐπὶ μέρους ἐχώ- 
ρισεν αὑτὰς τῶν καϑόλου ἢτοι τῶν φιλοσόφων" 55 διὰ 

bis ἔχῳν. ' 83 Ven. τοῦς 584 Ald. ἐχώρησε, et paullo post ἐχώρησεν 

αὐτὰς Ald. et Veni $5 Ald. et Par. ζητημάτων. Ven. ζη- 

τήσεων. 36 ἤτοι τῶκ φιλοσόφων Ven. om,, sequentia exhibet 

ita: TO δὲ τοῦ στοχασμοῦ ἴδιον προςϑεὶς τῶν ὁμογενῶν αὐτὸν 

χωρίζει στάσεων. Τὸ γὰρ περὶ οὐσίας εἶναι τὴν ζήτησιν, μόνῳ καὶ 

παντὶ, ὡς εἴρηται, στοχασμῷ ἁρμόζει. εἴδη δὲ τῶν στοχαστικῶν προ- 

βλημάτῳων ἐστὶ δέκα, τὰ μὲν γάρ ἐστιν ἅπλᾶ, τὰ δὰ σύνϑετα, καὶ 

ἁπλᾶ μὲν τέσσαρα. ἅπλοῦν τέλειον ἐκ προσώπων καὶ πραγμάτων, 

ἁπλοῦν ἀτελὲς ἐκ πραγμάτων" fot, δὲ καὶ ἐν τοῖς ἁπλοῖς καὶ ὃ 
καλούμενος τὴς γνώμης στοχασμὸς, ἐν ᾧ μόνη τοῦ δράσαντος s] γνώ» 

μη δι ὅλου τοῦ προβλήματος ἐξετάξεταν" οἷον μητρνιὰ δύξασα ut- 

μηνέναι τὸν μὲν υἱὸν ἔτρωσε, τὸν δὲ πρόγονον ἀγεῖλε καὶ φεύγει 
φόνου, Τὼν δὲ συνθέτων ἀντεγκληματικὰ μέν ἐστι τρία, ἃ καὶ καα 

τὰ ἀμφισβήτησιν καλεῖται" συνεζευγμένα δὲ τρία, ἀντεγκληματικὸς 

διπλοῦς τέλειος ἐκ προσώπων καὶ πραγμάτων" ἀντεγκληματικὸς Dv. 

σἰλοῦς,, ἀτελὴς ἐκ προσώπων" ἀντεγκληματικὸς΄ διπλοῦς ἀτελὴς ἐκ 

πραγμάτων" τῶν δὲ συνεξευγμένων ὃ μὲν τίς ἐστιν ἐμπίπτων, ὃ δὰ 

προκατασκευαζόμενος, ὃ δὲ συγκατασκευαζύόμενος᾽" ἀπορήσειε δ᾽ ἂν 

τις, πῶς οἷόν τε κρίσιν ἐν δικαστηρίῳ συστῆναι, προσώπου ἢ πρά. 

γματος ἐκλείπογτος" φαμὲν γοῦν, Ὅτε τὸ μὲν πρόσωπον πάντη ἐκλεί-- 

πεῖν ἀδύνατον" τοῦ γὰρ δράσαντος μὴ ὑπόντος κατὰ τίνος ἐξοίσει 

ψῆφον ὃ δικαστὴς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῶν προσώπων κινούμενα κε- 
φάλαια ἐκλείπει, ὅταν ἀόριστον πρόσωπον ἢ πάντη ἐξισάζον ἐν στο- 

χασμῷ παραλάβωμεν" διὰ τοῦτο ἀτελεῖς ἐκ προσώπων τοὺς TOLOU- 
vovg καλοῖμεν στοχασμούς. Πάλιν τὸ 'πρᾶγμα διχῶς oi τεχνογράφοι 

καλοῦσιν τὸ τεχμήριον καὶ τὸ κρινόμενον" τὸ μὲν οὖν τεκμήριον 

i 
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δὲ τοῦ περὶ οὐσίας ἔχων τὴν ζήτησι», τὴν ἐδιότητα τοῦ 
στοχασμοῦ παρέστησεν, qtio καὶ χωρίζεν αὑτὴν τῶν ἄλ- 

ἐχλείπει πολλάκις, τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα οὐδέποτε" διὰ γοῦν 
τὴν τοῦ τεχμηρίου ἔκλειψιν ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων καλοῦνται στο- 
χασμοὶ, κεφάλαια δὲ τοῦ στοχᾳσμοῦ εἶσιν ἐννέα " μετὰ τὰ προοίμια 
καὶ προκατάστασιν καὶ κατάστασιν" ταῦτα γὰρ κοινὰ πάντων ἐστὲ 
προβλημάτων τῶν ὑπὸ τὰς στάσας ἀναγομένων" ἔστι δὲ προκατά- 

. στασις μὲν λόγος ἐν βραχεῖ τὰ ἐν τῇ »αγαστάσει, μηϑύων περιεχό- 

— 

μενα, ὡς καὶ ᾿ἁψίνης φησὶν ἐν τῇ περὶ τῶν μερῶν τοῦ πολιτικοῦ 

λόγου τέχνῃ, ἔφοδος πρὸς τὰς ἀποδείξεις, οἷον ἐν τῷ κατὰ Μει- 

δίου" βούλομαι δὲ ἕκαστον ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὧν πέπονθα ἐπιδείξας, καὶ 

περὶ τῶν πληγῶν εἰπεῖν, ἃς τὸ τελευταῖον προσενέτεινὲ μοι: ἕν γὰρ 
οὐδέν ἐστιν, ἐφ᾽ ᾧ τῶν πεπραγμένων οὗ δίκαιος d» ἀπολωλέναι 

φατήσεται. Κατάστασις δὲ ἐστι λόγος πρὸς τῷ πράγματι συμφέ- 

gov χαϑιστὰς τὴν διήγησιν, καὶ τὰ ἐμπίπτοντα προαναιρῶν τῆς τῶν 

ἀκουόντων ἐννοίας διαφέρει δὲ διηγήσεως, ὅτι ἢ μὲν ψιλὴν ἔκϑεσιν 
ἔχει τῶν πραγμάτων, 9 δὲ τῶν τὸὶ πρὸ τοῦ πράγματος ἔνια συμ- 

περιλαμβάνει, καὶ τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα, καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα οὗ 
πάντως γέγονεν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν αὑτοῖς δοκῇ συμφέρειν ἀφηγεῖται᾽ τὰ 
μὲν ὅτε μάμστα συστέλλουσα, τὰ δὲ πλατύγουσα, ἔνια δὲ καὶ 
πρὸς τὸ μεῖζον ἐξαίρουσα" καὶ γὰρ ᾿Ισοχράτης ἐν τῇ τέχνῃ φησὶν, 
ὡς ἐν τῇ διηγήσει λεκτέον τό 1s πρᾶγμα καὶ τὸ πρὸ τοῦ πράγμα- 
τος, καὶ τὰ μετὰ τὸ πρᾶγμα" καὶ τὰς διανοίας, οἷς ἑκάτερος τῶν 

ἀγωνιζομένων χρώμενος τόδε τι πέπραχε. Ἰαταστάσεων δὲ τρόπους 

"Αψίνης φησὶν δώδεκα" ἢ γὰρ τὴν ἑαυτῶν διάνοιαν ἐξετάζομεν" ἢ 

€)» τῶν ἀκουόντων, ἢ τὴν τῶν ἀντιδίκων, ἢ ἀντιπίπτον ἀγαιροῦμεν, 

ἢ προσυστάσει χρώμεϑα, ἢ προδιαβολῇ, ἢ προδιορισμῷ, ἢ ἀντεξο- 
τάσει τῶν προτέρων καὶ τῶν γῦν᾽ ἢ τὸ πρῶτον κεφάλαιον καταστα- 
τικῶς εἰσάγομεν, τουτέστιν ἀφηγηματικῶς καὶ ἀνηπλωμένως " ἢ μέ- 

ρος κεφαλαίου ἀπολωβόντες εἰσάγομεν καταστατικῶς, ἢ τρόπους ᾿ 

παρεισφέρομεν" ToUto δὲ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχηματισμένοις ἁρμόσεε 
τῶν ζητημάτων" ἢ ἐπαγγελίᾳ χρώμενοι τὴν κατάστασιν ἐργασόμεϑα, 
μετὰ δὲ ταῦτα κεφάλαια στοχαστικά ἐστι τάδε" "ταραγραφικὸν, 
ἐλέγχων ἀπαίτησις, βούλησις, δύναμις, ἀπ᾽ ἄρχης ἄχρι τέλους, 

χρᾶμα, ἀντίληψις, μετάληψις, "iari ἀπολογία" τούτων δὲ τῶν 
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λων στάσεων" εἰσὶ δὲ χεφάλαια τοῦ στοχασμοῦ, ὡς xol 
αὐτὸς ἐπισημαίνεται Ἑρμογένης, ἐννέα" ἡ γὰρ ποιότης 
χοινή" τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ προσώπου κρίνεται, 

L] 3 4 «Ὁ “ , , 1 yt . 

τὰ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων ποιότητος, τὰ δὲ ἔξωϑεν 

ἔχει τὴν σύστασιν" ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ προσώπου" βούλη- 5 
σις καὶ δύναμιφ" διόπερ ἐν τοῖς ἐκ προσώπων ἀτελέσι 
στοχασμοῖς καὶ ταῦτα ἐκχλείπει" ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" ἔξωϑεν δὲ ἐμπίπτουσι δύο, πα- 
ραγραφικὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἅπερ κοινά ἐστιν 

ἀμφοῖν τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος" πάλιν 10 
τούτων τῶν κεφαλαίων τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ 
δὲ τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν κατηγό- 
ρου δύο, ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, μετάληψις, τοῦ δὲ φεύ- 
γοντος, πέντε" ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς βοηϑουμένου τῆς τέχνης 

[ 

xoci τὸ φοβερὸν τῆς κατηγορίας τῷ πολυτρόπῳ τῆς ἅπο- 48 

λαγίας ἐκχρούοντος, ἔστι δὲ ταδε" παραγραφιχὸν, ἐλέγ- 
χων ἀπαίτησις, ἀντίληψις, χρῶμα, πιϑανὴ ἀπολογία" 

κοινὰ δὲ ἀμφοῖν χερφάλαια, βούλησις καὶ δύναμις" 57 

κεφαλαίονν τὰ μὲν ἐκ τοῦ προσώπου λαμβάνεται, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν 

πραγμάτων ποιότητος, τὰ δὲ ἔξωθεν ἔχει τὴν σύστασιν. "nó μὲν 
οὖν τοῦ προσώπου βούλησις καὶ δύναμες κινεῖται, διόπερ ἐν τοῖς 

ἁτελέσιν ἐκ προσώπων στοχασμοῖς 5| τε βούλησις ἢ δύναμις ἐκλεῖ- 
sei" ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις 

. εἰ ἐμπίπτοι, μετάληψις, χρῶμα , πιϑανὴ ἀπολογία" ἅπερ ἐν τοῖς 

ἀτελέσιν ἐκ πραγμάτων ἐκλείπει" ἔξωδϑεν δὲ ἐμπίπτουσι δύο, παρα- 
γραφικὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαΐτησις. Sequitur tit. Στοχαστικὰ κεφά-- 

λαια ἐννέα. “- — —- Σιοχαστικὸν κεφάλαιον πρῶτον. Πάλιν τῶν 

κεφαλαίων τὰ μὲν τοῦ "ατηγύρου ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος κι 1. À. 
57 Ven. addit: τὸ μὲν οὖν παραγραφικὸν ὠνόμασται μὲν ἀπὸ 

τοῦ παραγράφειν καὶ ἐκβάλλειν τὴν γραφὴν, εἰ γὰρ γράψασϑαι τὸ 

κατηγορῆσαι, καὶ τὸ ἐκβάλλειν τὴν κατηγορίαν παραγράφεσθϑαι εἶ 
κότως καλεῖται, καὶ παραγραφικὸν τὸ κεφάλαιον. ᾿Εμπέπτει δὲ 
xor πέντε τρόπους, κατὰ τὸ λεῖπον, κατὰ τὸ περιττεῦον, κατὰ τὸ 
ἀπὸ χρόνου" ἀφ᾽ ὧν ἄλλοι ἐποίησαν, ἐφ᾽ οἷς ἔδει τιμᾶσϑαι, ἐπὶ ; 
ὶ . 
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xaig" ἢ ὅτι ἡ στοχαστικὴ ζήτησις καὶ ἐξ αὑτοῦ τοῦ ὁνό- 

ματος τὴν πίστιν ἔχει πρὸ πάντων οὖσα, τὰ γὰρ ἄδηλα 

πρὸ τῶν δήλων ἀναγκαῖον κατασχευάξεσϑαι" τριὼν δὲ 

ὄντων τῶν ?9 ποιούντων τὰς στάσεις, αἰτίου, συνέχον- 122 

τος, κρινομένου, ἔδεε μὲν τὰ τοῦ αἰτίου ὡς πρώτου προ- δ 

τετάχϑαι χεφάλαια , ἦτοι τὰ τοῦ κατηγόρου" οὐδὲ γὰρ 

ἄνξυ κατηγορίας ἐστὶν ἀπολογία" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν μὲν 
ταῖς ἄλλαις στάσεσε τὸ ἔγχλημα πεπραγμένον ἐστὶ xal 

σαφές, ὃ δὲ στοχασμὸς περὶ ἀδήλου ἐστὲ καὶ ἀφανοῦς 
πράγματος, τὰ δὲ τοῦ κατηγόρου κεφάλαια κατασχευα» 10 
στιχὰ, οὐχ ἀποδείξεις, οὐχ ἡδυνή ϑη ταῦτα προταγῆναι 

εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἀδήλου πρὸ ?? τῆς κατασχευῆς. 

Ὃ στοχασμὸς τοίνυν διαιρεῖται ór& καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ 
πράγματα κρινόμενα, 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ὅτι μὲν ὃ στο. 48 
χασμὸς περὶ τῆς οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, καὶ ὅτι ἄρνη- 
σιν ἔχες παντελῆ τοῦ ἐπιφερομένου ἐγχλήματορ, καὶ ὅτι 
πᾶντα τὰ κεφάλαια αὑτοῦ δχεδὸν στοχαστικά εἰσιν, ἔτι 
τε xol ὅτι τὸ σημεῖον ἔχει ὁμολογούμενον xol ἀνεύϑυνον, 
καὶ ὅτι περὶ τὸν παρεληλυϑότα γίνεται χρόνον , δῆλον 30 
ἀφ᾽ ὧν ἤδη εἰρήκαμεν" vvv δεῖ λοιπὸν περὶ τῆς τάξεως 
αὑτοῦ ζητεῖν" st πρῶτος τοίνυν τέταχται, ὡς καὶ αὐτός φη- 

σιν ὁ τεχνικὸς, ὅτε τὰ πλεῖστα τῶν κεφαλαίων ἐμπίρτει 
τῇ στάσει ταὔτῃ" αὕτη δὲ οὐχ ἱκανὴ ἀπολογία, ἐπεὶ καὶ 
ἐν τῇ πραγματικῇ πολλὰ ἐμσίπτεε ix τῶν ἄλλω» Κδο 28 

,) φαλαια" ὥσπερ τὰ τῶν νομικῶν πασῶν χαὶ tw» δι» 
καιολογικῶν τὰ πλεῖστα" ἀλλ᾽ ὅμως οὐ διὰ τοῦτο προ- 

τέτακται" τὸ δὲ ἀληϑέστερον, ὅτι περὶ τῆς ὑπάρξεως 
ὄχει τὴν ζήτησιν" τὸ δὲ πὲρὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ πράγμα- 

τινα καὶ τιμὴν τῷ κρινομένῳ περιποιεῖ" πλατύνεται δὲ τὸ παρα- 
γραφικὸν διὰ ἀποσεροφῶν" olo» ἐπὶ Περικλέους" φέρε γὰρ εἰ στφα» 
τιώτας x. τι À, p. 129. Ald, — 858 τῶν Áld. om. 89 Áld,zgog ἢ 

Rhetor. IV. 20 
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zog ζγεούμενον πρῶτόν ἔστε τῇ guot τῶν περὶ τὸ πρᾶ- 
γμα αὐτὸ συμβαινόντων" ἐπεὶ δὲ τῶν στοχασμῶν οἱ * 

μέν εἰσε τέλειοε, οἱ ἀπὸ προσώπων ἅμα χαὶ πραγμάτων 
συνεστηχότες, οἱ δὲ ἀτελεῖς οὐ ϑατέρου τούτων ἐλλιπεῖς, 

δ διὰ τοῦτο ᾿δρμογένης ἀρχόμενος τῆς διαιρέσεως τοῦ στο- 
χασμοῦ φησιν, ὅτε xai πρόσωπα ἔχει ? xai πράγματα 
κρινγόμενα, ὡς τὴν ἀχριβεστάτην xal ἐπιστημονιχωτέραν 

τῶν τελείων στογασμῶν ποιούμενος διαίρεσιν χαὶ διδα- 
σχαλίαν" ἡ γὰρ τῶν τελείων γνῶσις χαὶ τὴν τῶν ἀτελῶν 

40 συμπεριλαμβάνει" οἱ μὲν οὖν τέλειοε τούτοις πᾶσι σχε- 
δὺὸν τέμνονται Toig χεχαλαίοις" οἱ δὲ ἀτελεῖς συνεχλιμ- 
πάνοντα ἔχουσι τὰ 9 ἑκάτερον τῶν μερῶν ὠχείωταε 
»εράλαια" eg euty γὰρ ἤδη, ὡς τὰ μὲν τῶν χεφαλαίων 

ἀπὸ τοῦ προσώπου, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ πράγματος χινείται" 

15 τινὰ δὲ xai χοινὰ ἀμφοῖν" ἰστέον μέντοι, ὡς ἔσϑ᾽ Ort 

^ ἐχλείπει τὸ παραγραφικὸν, χαϑ᾽ αὑτὸ μέντοι" οὐδὲ γὰρ 
τῇ Üaríog τῶν μερῶν ἐχλείψει, ὡς ἤδη εἰρήχαμεν" xo 
τυῦτο ἐδήλωσε καὶ ᾿Ερμογένης, δι᾽ ὧν φησι" παραγρα- 
φίικῷ ? ἔστιν ὅτε" ἐχλείπει δὲ ἐν τοῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν 

20 στοχασμοῖς" ἰσάζειν 4 γάρ πως δοχεῖ τότε" ἐμπεσεῖται 
δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις, εἰ διάφόρος ἡ τῶν ἐγκαλούντων 
ποιότης, ὡς ἐπὶ τούτου" δύο τις ἔγων παῖδας ϑάτερον 

ἀπεχήρυξεν" τελευτῶν ἐπὶ τοῖς σημείοις φαρμάχων ἔφη, 
παῖς με ἀναιρεῖ, καὶ ἀντεγχαλοῦσιν ἀλλήλοις οἱ παῖδες" 

15 παρεγράψατο γὰρ ὁ ἀποχήρυχτος καὶ ἐρεῖ, μὴ δεῖ χρί- 
νεσϑαι ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὧν παῖς" ὃ γὰρ ἀποκήρυχτος 
οὐκ ἔτι παῖς " συνεχλείπεερ δὲ τῷ παραγραφιχῷ χαὶ ἡ 

τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" πλὴν ἑωπίπτει καὶ αὕτη ἐν τοῖς 

κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοῖς, ἑπὰν διάφορος ἢ τῶν 

[0 ἀντεγκαλούντων 5 τύχη" ὡς ἐπὶ τῶν ἰατρῶν τῶν ἀμ- 

, 1 Ald. el μὲν — εἰ δ, 3 Par. Evo, — 5 Ald. παραγρα- 

φικόν dors, — 4 Ald. εἰσάζει. δ Ald. ἀντεγκλημάτων τάχη. 
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ψισβητούντων τῆς τυράννου ἀναιρέσεως" ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ 
τῆς κάτω πόλεως ἀνελϑὼν ἐλέγχων ἕξει ἀπαίτησιν, οἷον 

τίνι πρϑεῖπες τῶν πολιτῶν, τίνι ᾿ἀνεχοινώσω τὴν τοὺ 

τυράνγου ἀναίρεσιν * ὁ μέντοι τῷ τυράννῳ συνὼν οὐχ 

ἀπαιτηϑήσεται" ἐπισφαλὲς γὰρ τὸν συνόντα τυραννῳ 5 ' 

τινὶ ἐξειπεῖν τὸ ἐγχείρημα. χρὴ δὲ γινώσκειν, ὡς δύο etai 

διαιρέσεις, 7 μὲν φυσικὴ , ἥ δὲ τεχνιχή" τὴν μὲν οὖν 

φυσικὴν ὃ τεγνιχὸς εἶπεν αἰτίαν ἔχουσαν, δι᾿ ἣν ἕχαστον 

κεφάλαιον τοῦ ἑτέρου προτέτακται" τὴ» δὲ τέχνην ol o ῥή- 
vogsg ἐπινοοῦσι διὰ πάϑος xal αἰτίαν τινά" ἔσϑ᾽ Ort τὴν 10 

τάξιν αὐτῶν ἀμείβοντες, τινὰ δὲ καὶ ἐλλείποντερ. 
. / 

* Μαρκελλίνου. Θαυμασίως ἀπὸ τοῦ τελείου στο- 123 - 
χασμοῦ πρῶτον ἡνίξατο, ἔνϑα καὶ τελεία τῶν χεφαλαίων 
ἡ, διαίρεσις" ταύτης ἐγνωσμένης , φημὶ δὴ τῆς τοῦ τελείου 
διαιρέσεως ; xai 7 τοῦ ἀτελοῦς £ ἐγνωσται" εἰ γὰρ ἀμφο- 15: 
τέρων ἔχει τὸ κεφάλαια, ὃ τέλειος, τοῦ TE προσώπου καὶ 
τοῦ πράγματος, δῆλον ὅτι ταῦτα ἐγνωχὼς καὶ τὰ τοῦ 
ἑνὸς ἐπίσταται, ἤτοι τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πράγματος" 
c ̓ μφοῖν γὰρ τὴν διδασχαλίαν περιλαμβάνει ὃ τέλειος" 
τὸ δὲ χρινόμενον yvy δηλοῖ τὸ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα' οὖ- 40 
κοῦν ἔστι χαὶ πρᾶγμα ποτε οὐ χρινόμενον" εἶπεν γὰρ ὅτε 

᾿ ὡς μὴ ἀεὶ ὄντος" ἑαλω τοίνυν τὸ ϑεωρημα τοῦ τεχνιχοῦ 
τὸ ὅτι δὴ ὁ στοχασμὸς ὁ συνιστάμενος ἔχει πρᾶγμα 
κρινόμενον" οὐ γὰρ ἐστιν ἀπὸ προσώπου μόνον συνι- 
στάμενος ὃ στοχασμός" ἔοικε δὲ xo αὐτὸς ὡς πρὸς τὸ 25 
ἐξισάξον τοῦτο εἰρηχέναε τὸ ὅτε ἔχεν καὶ πρᾶγμα xol 
ἑξῆς" πλὴν γὰρ τούτου πανταχοῦ βούλεται πρᾶγμα ἐμ- 
πίπτειν. ᾿Ιστέον δὲν ὅτι τὸν κατὰ φύσιν ὃ Ἑρμογένης 
διαιρεῖ στοχασιιόν" τοῦ γὰρ δὴ κατὰ διαίρεσιν καὶ τέχνην 
ἑτέρα διαίρεσις ὡς πρὸς τὴν ὕλην τὴν ἐμπίπτουσαν᾽ ἡ 30 

γὰρ τέχνη διδάσχαλος ὡς πρὸς τὴν ὕλην" τὶ μὲν λεχτέον, 
τί δὲ σιωπητέον" χαὶ τὶ μὲν ἐμπίπτει, vi δὲ οὐχ ἐμπίπτει, , 99.. Ν 



308 Z X0A41A4 

δηλοῦσι δὲ τὰν στοχασμὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον oi τοιοῦ- 

τοι τῶν ὁρισμῶν * χρίνεταί τις προδοσίας, συνειδότος, 

καϑυφέσεως, 9 λῃστείας, τυραννίδος ἐπιϑέσεως," μου- 

χείας, μηδισμοῦ, φαρμάχων" γένεται δὲ xal περὶ γῆς 

5 ὅρων στοχασμός ὅτ᾽ ἂν ἀμφισβητῶσί τινες" γίνεται δὲ 

καὶ περὶ χρημάτων, ὡς ἐν τοῖς ἐπιτροπικοῖς" ἔλαϑε δὲ, 
φασί τινες, ἑαυτὸν ὃ τεχνικὸς ἐλέγξας δι᾿ ὧν φησιν ἐν- 

ταῦϑα, ὅτε καὶ πρόσωπον ἔχει xol πρᾶγμα χρινόμενον" 
πρῴην γὰρ ovx ἐβούλετο ἀτελῆ ix πραγμάτων εἶναι 

40 στοχασμὸν, ὅτε περὶ τοῦ ἀσώτου ἔλεγεν" ἀλλ᾽ ὡς ἔφα- 

pt» διὰ τὸν ἐσάζοντα στοχασμὸν τοῦτο προσέϑηχεν" ἐζή:- 
τησαν δέ τινες, διατί μὴ xai iy ταῖς ἄλλαις στάσεσε 

τοῦτο λέγει" xai φαμεν, ὅτε ἐπειδὴ πρῶτος ὁ στοχασμὸς, 
dx τούτου βούλεται. ὑπόδειγμα 7 ἡμῖν τῶν ἄλλων στάσεων 

45 παρασχέσθαι, ὅπερ καὶ ἄμεινον" ὅτι ἐν στοχασμῷ, ἐὰν 
ἐκλείπῃ 7 τὸ πρόσωπον, ἐχλείπει xoi τὰ τοῦ νόμου χεφά- 
λαια" καὶ ἐπὶ τοῦ πράγματος ὁμοίως" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις 
οὐχ ἔτι" αἴτιον δὲ τούτου, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πρό- 

τς δηλόν ἔστε τὸ πρᾶγμα xol ovx ἔτε περὶ τούτου ζητοῦμεν 
30 εἰ ἔστι, xal διὰ τοῦτο οὐχ ἔτει βουλήσεως οὐδὲ δυνάμεως 

δεόμεϑα πρὸς ὑποψίαν τοῦ προχειμένου συντελούντων 
τῶν χεφαλαίων, ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ ἀδήλου ὄντος τοῦ 
πράγματος ix τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας ἢ ἀπὸ 
τῶν τοῦ “πράγματος σημείων συνίσταται ἡ ζήτησις" οὐ- 

35 χοῦν εἰχύτως ἐν τούτω ἀφώρισται τὰ κεφάλαια, ἐν δὲ 

ταῖς ἄλλαις μέμιχται. Διατί δὲ μὴ ἀπὸ τῶν χεφαλαίων 
ἤρξατο ἐνταῦϑα ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς στάσεως ἤρξατο εἰπὼν, ὅτε χαὶ πρό- 
σωπον ἔχει καὶ πρᾶγμα; ἐπειδὴ τῶν χεφαλαίων oUx ἀεὶ 

30 τούτων ἡ χρῆσις ἐμπίπτει, «ἀλλὰ πρὸς τὰ εἴδη τοῦ στο- 

χασμρῦ" καὶ ὅτι τῶν χεφραλαίων -τὰ μέν ἔστιν ἴδια τοῦ 

6 Ald. καϑ' ὑφέσιως. 7 Ald. ἐκλείπει. 

* 



ΕΙΣ ZTAZEIZX 309 

προσώπου , τὰ δὲ ἴδια τοῦ πραγματὸς, διὰ τοῦτο παρα-. 
. στῆσαι τὴν ἑχάστου κεφαλαίου δύναμιν βουλόμενος à ἀπὸ τοῦ 

τελείου στοχασμοῦ ἤρξατο τῆς διαιρέσεως , ἐξ οὗ τῶν ἄλ- 
λων ἴσμεν τὴν διαίρεσιν" ἐκλείποντος γὰρ τοῦ προσώπου 
συνεχλείπει καὶ τὰ τοῦ προσώπου χεφάλαια" καὶ ἐπὶ τοῦ 5 

πράγματος ὁμοίως. 

Παραγραφικῷ ἔστιν ὅτε 

᾿Σζήτηται, διὰ τί πασῶν τῶν λογικῶν στάσεων ὁμώ- 
γυμον ἑαυταῖς χεφάλαιον ἐχουσῶν, μόνος ὃ στοχασμὸς καὶ 
7 πραγματικὴ οὐχ ἔχει" χαὶ περὶ μὲν τὴρ πραγματικῆς 40 

κατὰ καιρὸν ἐροῦμεν" περὶ δὲ τοῦ στοχασμοῦ τοῦτό 
φαμεν, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἄλλαις στάσεσιν ἢ πρότασις 

ὡμολόγηται" οἷον ἐν ὅρῳ τὸ τετυπτηχέόναι t Anocó éyn 
dy τῇ ἀντιλήψει τὸ γεγραφηκέναε * τὰ ναυάγια" ἐν uos 
yo δὲ στοχασμῷ ὥδηλός ἐὄτιν ἡ πρότασις" οὐχ ἠδύνατο 15 
οὖν ἄδηλον ἀδήλου κατασχευὴ γενέσθαι" ἐν àà ταῖς ἄλ- 
λαιρ λογικαῖς τὸ δῆλον sig χατασχενὴν προβάλλεται τοῦ 128 
ἀμφισβητουμένου". διὰ τοῦτο τοίνυν οὐκ ἔχει ὁμώνυμον 
ἑαυτῷ κεφάλαιον ὁ στοχασμός" ἡ αὐτὴ αἰτία χαὶ τοῦ 
μηδὲ τὴν καλουμένην προβολὴν ἔχειν τὸν στοχασμὸν, ὡς 30 
αἱ ἄλλαι στάσεις" μηδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου πρῶτα 
κεφάλαια, τῆς τέχνης τοῦτο ἀπαιτούσης, ἀλλὰ τὸ παρα- 

γραφικὸν ὃ τοῦ φεύγοντός ἐστι κεφάλαιον" καὶ γὰρ, ὡς 
ἤδη εἴρηται , ὁ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματός ἐστι  ξήτη- 
gie" τί οὖν ἔχει προβάλλεσθαι εἰς πρότασιν, OU γὰρ αὖ- 

τὸ τὸ χατασχευαζόμενον προχαλεῖξαε" d» μὲν γὰρ τῷ 
ὅρῳ ἢ προβολῇ" οἷον τὰ μὲν εἰς ἐμὲ καὶ τοὺς φυλέτας 
ἡμαρτημένα xo) τὰ nsgb τὴν ἑορτὴν ἀδικήματα ἐφ᾽ οἷς 
αὐτὸν προὐβαλόμην, ταῦτ᾽ ἐστιν" " ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιλή- 
—— PM 

1 Ald. τεευπηκέναι. δ Ald. τότε γραφηκέναι. ὃ Ald. 
πουνίσειν. Dem. in Mid, p. 521. | 

25 
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yog 7 προβολή" οἷον τὰ γαυάγια γράψας: τὴν πόλεν 
ἡδίχησας" καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως" ἐν μόνῳ δὲ τῷ 

στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον σημεῖον ἐν ἐγκλήματε 0v, 

ἀλλ᾽ οὐχὶ ἔγχλημα, οὐκ ἔχει προβολήν" ἀλλὰ τὸ παρα- 
δ γραφικὸν πρῶτον, διότι φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρ- 
χει τὸν ἀγῶνα μέμφεσθαι" καὶ πάντες οἱ χατηγορούμε- 
y0L πρῶτον αἰτιῶνται, ὅτι χατηγοροῦνται" συμβάλλεται 

δὲ eic τὸ μέμφεσθαι τὸ παραγραφικὸν" T xoi ὅτι εὔῃ- 

ϑὲς 4 Jar, τὸν ἅπαξ ἀπολογησάμενον καὶ καταδεξάμενον 
40 τὴν χρίσιν αὖϑις παραγράφεσθαι" ἢ καὶ ὅτι ἂν τὸ πα- 

ραγραφιχὸν ἰσχύσῃ Gyolabe τῶν λοιπῶν χεφαλαίων ἡ. 
ἐξέτασις" ἢ ὅτι ἡ παραγραφὴ τῆς εὐθυδικίας οὖσα àv- 

τιστρέφεε τὸν ἀγῶνα καὶ τὸν φεύγοντα χατήγορον ποιεῖ, 
καὶ φύσει πρώτη γίνεται τοῦ πράγματος". εἰκότως οὖν 

45 xoà τὸ παραγραφικὸν, εἰ καὶ μὴ τελεία ἐχβολὴ τοῦ ἀγα. 
γος, ἀλλ᾽ οὖν γε τὴν φύσιν τῆς παραγραφῆς σῶζον πρὸ 
τῶν ἀλλὼν τέταχται. - Ηχολούϑησε τῇ φύσει τῶν πρα- 

᾿γμαάτων" ἡ τέχνη" πρῶτον γάρ ἔστε κατὰ φύσιν τὸ τὴν 
᾿ γραφὴν μέμφεσθαι καὶ παραγράφεσϑαι" παραγραφιχὼν 

20 δέ ἐστι λόγος τὴν δίκην ὡς οὐ δεόντως εἰσαγομένην xee- 

ταμέμφόμενος" ἔχεν 0à κοινωνίαν πρὸς τὴν παραγραφὴν 
τὴν στάσιν" διαφορὰν δὲ, Ort ἡ μὲν ἐστι τελεία ἐχβθολή. 

τῆς εὐθυδικίας, τὸ δὲ ἔνδειξις μόνον ἐχβολῆς" καὶ τοσοῦ- 

τον δύναται, ὅσον. διαβαλεῖν τὴν χρίσιν" pere peg: 
25 δὲ διαφέρει πάλιν" ὅτι » μὲν μετάληψις ἀπὸ τοῦ χατή- 

y0pov, τὸ δὲ ὑτᾶραγραφικὸν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" ἔστι 

᾿δὲ χοινοτέρα τοῦ παραγραφικοῦ διαφορὰ πρὸς ἀμδοτέ- 
ρας, τήν τε παραγραφὴν. καὶ τὴν μετάληψιν, δτι ἐκεῖ- 
γαι μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, τὸ δὲ παραγραφίκὸν οὐχ οὕτω". 

30 λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, χρόνου, ὅτι παρ᾽ 

αὐτὰ τὰ συμβάντα ἔδει μὲ χρίνειν, oU χρόνοις ὕστερον" 

4 Ald. εὐἰϑές. 
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τρόπον, ὡς Δημοσθένης" εἰ μὲν εἰσαγγελίας ἄξιά με 
πράττοντα ἑώρα εἰσαγέλλοντα xoà τοῦτον τὸν τρόπον. 
εἰς κρίσιν καϑιστάντα παρ᾽ ὑμῖν" " εἰ δὲ γράφοντα na- 
θάνομα, παρανόμων ὃ γραφόμενον" ἐὰν δὲ μόμος προστε- 
jy τῷ παραγραφικῷ καὶ πρὸς τοῖς ἀγράφοις δικαίοις $ 

λάβῃ τοῦτο, γίνεται παραγραφή" ἔχει δὲ διττὴν χώραν 
τὸ παραγραφικόν" orà μὲν γὰρ ἔν ἀρχῇ τάττεται" ὁτὲ 
δὲ μετὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν ἀρχῇ μὲν, ὅτε 
οὗ δεῖ εἶναι τὸν ἀγῶνα, εἰ μὴ τόδε τι ὑπάρχοι, ὡς àkn 
τοῦ ἀσώτου" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε τόδε τε δεῖ χρίνειν με, Or 10 
ἐν δείξης τεϑνηχότα τὸν πατέρα" καὶ ἐπὶ τῆς γυναιχὺς 
τῆς γύχτωρ δακρυούσης καὶ χρινομένης μοιχείας" δεῖ γὰρ 
πρῶτον φανῆναι τὸν μοιχόν" μετὰ δὲ τὰ am ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους εὑρίσχομεν τὸ παραγραφιχὸν, ὅτ᾽ ἂν ἡ ὕλη 

εὐλογωτέραν τῷ κεφαλαίῳ, παρέχῃ τὴν τοιαύτην τάξιν, 15 
ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως , Οὗ εἰχόνα ἔστησαν oí πολέμιοι, 

καὶ φεύγει προδοσίας, πρὸς τοῦτο εἰσάγει τὸ παραγρα- | 

φικὸν ὁ φεύγων" ὅτι οὐ δεῖ pa χρί σθαι ἐφ᾽ οἷς “ἄλλοι 

πεποιήκασιν. Ἔστιν ὃτε" ἀσφαλῶς ὥρισεν, οὐ γὰρ 

ἀεὶ εὑρίσκεται, ἀλλ᾽ ὅτε ἔστιν ἀπὸ τῶν περιστατικῶν 30 
διαβαλεῖν" ἐχ τούτων γὰρ ἔχει τὴν σύστασιν τὸ χερά- 

Aatov * κεφαλαιωδῶς δὲ τότε ἐμπίπτει) Or ἂν δέον τι 

πραχϑῆναι, μὴ πραχϑὴ" ἢ ὅτε πεπραγμέναν, ὑπαιτίως 
πραχϑὴ J. 

Zn" 'EMyzgo» ἀπαιτήσει, . 45 

125 
P οπάτρ ov. Ἐφεξῆς δυο κεφάλαια τ τοῦ | φεύγοντας 

τέτακται, μὴ διαχοπτόμεμα' τοῖς ἀπὸ τοῦ κατηγόρουν κε- 

φαλαίοις, ἐπειδὴ ταῦτα, ὡς ἤδη εἴρηται, ἀλλήλοις ἀχο- 
λονϑεῖ συνεχλιμπαάνοντα" ἀλλ᾽ οὔτε τῇ τοῦ προσώπου 
᾿ἐχλείψει οὐδὲ τῇ τοῦ πράγματος" ἀπ᾽ οὐδετέρου γὰρ τού- 50 

— ἡ — c o. cto - 

$ Ald. Sp. pro eor. p. 229. 6 All. πκοὰ rouoy. 
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τῶν ἐμπίπτει, ἑτέρα δὲ αἰτία, ἥτις εἴρηται, ἤδη δευτέρα 

δὲ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" διότι ὃ στοχασμὸς ἄρνησίς 

ἐστι τοῦ ἐπαγάμένου ἐγκλήματορ' ἀναγκαίως οὖν ἀπαιτή- 

Gs, τὸν ἔλεγχον ὁ φεύγων τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι. 

Er Μαρκελλίνου. Τοῦτο δεύτερον μὲν τῇ ταξει" 

ἰσχυρὰν γὰρ τὸ κεφάλριον ἐχ τῶν ἀτέχνων πίστεων γινό- 

μένον, αἷον μαρτύρων, διαϑηχῶν, νόμων, ψηφισμάτων, 

ἐπιστολῶν, βασάνων. 

᾿ Βουλήσει, δυνάμει: 

40 — Zonmargow ᾿Αναγχαίως ταῦτα τὴν ἐφεξῆς ἔχει 
, τάξιν μετὰ τὰ χοινὰ" καὶ γὰρ τοῦ προσώπου ἐστὶν ἡ 

βούλησις καὶ ἡ δύγαμις, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ πράγματος" ταύτῃ 
δὲ καὶ πρατέταχται τῶν ἀπὸ τοῦ πράγμ ατος χεφαλαίων' 
φύσει γὰρ τὸ πρόσωπον τοῦ πράγματος πρῶτον , ὡς 

15 ποιοῦν ποιουμένου" ἀλλὰ καὶ ἢ βούλησις τῆς δυνάμεως 

φυσικῶς προηγεΐται, πρῶτον γάρ τις βουλεύεται , εἶτα 

πράττει" 0 ἐστι τῇ δυνάμει κεχρῆσϑαι, καὶ ὅτι βούλησις 
μὲν ἄνευ δυνάμεως χρίνεται, δύναμες δὲ ἄνευ βουλήσεως 

οὔ" κοινὰ δὲ χαὶ ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ προσώπου ἢ τοῦ 
90 πράγματος ὡς τὸ ᾿παραγραφικὰν καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων 

ἀπαίτησις, ἀλλὰ κοινὰ τοῦ Χατηγόρου xal τοῦ ἀπολο- 
γουμένου" διὸ καὶ πρὸ τῶν ἰδικῶν ἑχάστου τέταχται. ᾿ 

Μαρκελλίνου. Ταῦτα τοῦ προσώπου χεφάλαια, 
πρῶτον δέ ἐστι τὸ πρᾶττον τοῦ πραττομένον. τουτέστιν 

35 τὸ πρόσωπον τοῖ πράγματος" διὸ προτέταχται 7 βούλης- 
σις καὶ " δύναμις" τὰ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ 
πράγματά ἐστιν". εἰχότωρ δὲ τὰ δύο χεφάλαια ὅμου 
ἔταξεν" ἀχολουϑεῖ γὰρ τῇ βουλήσει 7 δύγαμις καὶ ἀχώ- 

ριστός ἐστι" μάταιον γὰρ ἡ βούλησις ἀπούσηρ δυνάμεως, 
30 xci ἡ δύναμις ἀπούσης βουλήσεως. ̓ 
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Τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλοὺ . 

“Σωπάτρου. Τοῦτο πρῶτόν ἐστι κεφάλαιον ἴδιον 
' TOU κατηγόρου" πλὴν ὅτι ἐν σπανίοιρ κοινόν τὰ καὶ 
ἴδιον εὑρίσκεται τοῦ κατηγόρου , ὡς ἐφεξῆς ἐροῦμεν". 
ἐἰχότως αὖν, ἐπειδὴ μετὰ τὸ πρόσωπόν; ἐστε τὸ πρᾶγμα, 5 
τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους! αὐτὰ τὰ πράγματά F 
μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τεταγμένα ἐστίν" 
γὰρ ὁδὸς ταύτην ἔχει τὴν τάξιν βουλομένη πρᾶξαι: 
πρᾶξαι δὲ τόδε τι», ὅπερ ἐστὶ τὰ amv ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 

ἵνα πρὸς αὐτὰ ἡ ἀπολογία γένῃται. 40 

Μαρκελλίνου. Οὕτω «χέχληται τουτὶ «0 xega- 

λαιον, ἐπειδὴ πανταχοῦ εὑρίσχεται καὶ ἐν προοιμίοις χαὶ "᾿ 
ἐν ἐπιλόγοιρ" ἰατέον δὲ, ὅτι τοῖς ἀπὶ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Q χατήγορος, κέχρηται." καλεῖται δὲ 
καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους χἀὶ πράγματα xal σημεῖα" 48 
τὰ δ᾽ αὑτὰ ἐμ στοχασμῷ" καὶ μέγιστον ἐν τοὕτοις ὃ χα- 
τήγορος ἰσχύει" διὸ καὶ πανταχοῦ αὐτοῖς κέχρηται ἐν 

προοιμίοις 3. ἐν ἐπιλγ Os$. 

 Μντιλήψει;" μεταλήψει, 

Σωπότρου. Ἔδει μετὰ τὰ Qm ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 20 
φύσιν ἐχόντων αὔξειν * τὸ πρᾶγμα καὶ μέγεϑος περετε- 
ϑέναι τῷ ἀδικήματι, τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας τάττειν" 

ἥτις ἀπολογία sé ἐστι xol τῆς ἀρνήσεως κατασχενὴ, ἀλλ 
οὐχὶ τὴν ἀντίληψιν, ὃ τολμηρότερόν ἐστι καὶ ϑρασύτερον , 
εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγειν, καὶ πρὸς τὴν 0Q- 35 
γὴν ἄγει" τὸν διχαστὴν καὶ μηδὲ ἀποδειχνύναε πρῶτον, 
ὅτι οὗ "πεποίηχεν" ἄλλως τε χαὶ ὅτι 2 μὲν μετάϑεσις 
τῆς αἰτίας ἀεὶ τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀκολουϑ εἴ" 
τὸ δὲ ἀντιληπτιχὸν ovx ἀεὶ ἐμπίπτει, δἰ μὴ OT ἂν τις 

4 Ald. αὔξιν. 3 Scribendum videsur ἄγειν. 

LI 
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ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ποιήσας κρίνηται" * ἔδεε οὖν καὶ κατὰ 
. τοῦτο τὸ χρῶμα τῆς ἀντιλήψεως προταγῆναι, τὰ γὰρ 

126 ἀεὶ τῶν ποτε τιμιώτερα, καὶ κατὰ τοῦτο ὃ μὲν Μινου- 

κιανὸς καὶ οἱ ἄλλοι τεχνιχοὶ μετὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρο 
p τέλους τὸ χρῶμα τάττουσιν, Ἑρμογένης δὲ τὴν ἀντί- 
ληψιν᾽ κχαλῶς δὲ καὶ οὗτος" κχἀχεῖνοι οὐχ ἔξω OXOTtOU * 

κατηγοροῦντας μὲν γὰρ δεῖ Eguoyéves xotaxolovOtiv. 
mporerrovrag τοῦ χρώματος τὴν ἀντίληψιν, πρὸς βάρος 
toU φεύγοντος, ἀπολογουμένους δὲ ΪΜινουχιανῷ τὴν μεα 

10 τάζεσιν τῆς αἰτίας, τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ix τῶν am ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους γινομένην " εἰχότως δὲ ἀντίληψιν. προ- 
τάξας, ἐπήγα) ε τὴν' μετάληψιν λυτικὴν οὖσαν ἀεὶ τῆς 
ἀντιλήψεως. | 

Μαρκελλίνου. Mero τὰ dw ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
451] ἀντίληψις φύσει γὰρ πάντες τὴν ἐξουσίαν πρὸ τῶν 

ἄλλων προβαλλόμεϑα" xol μετὰ τὴν ἐξουσίαν, τότε τὴν 
αἰτίαν ἐπιφέρομεν τῆς πράξεως, 0 ἐστε τὴν μετάϑεσιν 
τῆς αἰτίας" οὐδεὶς δὲ τῇ ἐξουσίᾳ ϑαῤῥῶν ταύτην παρεὶς - 

. πρῶτην τὴν αἰτίαν τῆς πραάξεωρ προτάττει τῆς ἐξουσίας. 

᾿ Ζ * ' 

20 ΜΜεταϑέσει c9 6*. αἰτίας, πιϑανῇ ἀπολογίᾳ. 

Σωπάτρου. Περὶ μὲν τοῦ χρώματος 5 εἴρηται. 
ἢ δὲ πιϑανὴ ἀπολογία τελευταία τέταχται" εἰ xol τὰ 

, 

5 Ald. xoírerat, 4 τῆς Ald. om, 2 Par. ad marg. 
Πηρῷ ἔχρησεν ὃ ϑεὸς, ὡς, εἰ ἀλείψοι τοὺς ὀφϑαλμοὺς γάλακτε yv- 

γαικὸς σώφρονος, ἀναβλέψει, ἤλειψεν ἐκ τῆς ἰδίας γυναικὸς, καὶ 

οὐκ ἰάϑη, ἤλειψεν ἀπὸ ξένης γυναικὸς καὶ ἰάϑη, καὶ κρίνει αὑτὴν. 

ὁ ἀνὴρ μοιχείας. Ζητειῖται τὸ χρῶμα, τί ὧν εἴποι ἣ γυνὴ δια- 

κρουομένη τὴν αἰτίαν " μετατίϑησι τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν ἄνδρα, ὕπο- 
διαστέλλουσα εἰς [τὸ ἀνδρὸς, καὶ τὸ ὄνομα τῷ κοινῷ γένει νοοὖμε- 

rov ϑετικῶς (non satis liquet) ἐκλαμβάνειν «λέγει γὰρ τὸν χρησμὸν 
γάλακτι ἀλείρεσϑαι προτρέπϑιν γυναικὰς σώφρονοῦ ἀγδρὸς, καὶ 

Ν 
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μάλιστα. δοχεῖ ἀντιστρέφειν. τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ᾿ ὅμως Loud 
σχρότερὸν ? τό ἐστι καὶ ἀσϑενέρ' τοῦτο δὲ καὶ τὸ ὄνομα 
χκοτηγορεῖ" ᾿οὐ γὰρ ὡμολόγηται," ἀλλὰ πιϑανή tig ἐστιν. 

" * 

ποιότητι LXI 

Μαρκελλίνου. Ἢ ποίότης καὶ ἡ γνώμη κοινά 5 
ἐστι πασῶν τῶν στάσεων" ταῦτα γὰρ τῶν ἐπιλόγων 
ἐστίν" αὕτη ἡ αἰτία τῆς προτάξεως τῶν κεφαλαίων. 

Τὸ παραγραφικὸν γίνεται κατὰ τρόπους τέσσαρας, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 
λείποντας" οἷον ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς γέγονε καὶ φόνου φεύγει" 

ἐξιοσει, γὰρ δεικνύναι πρῶτον εἰ ἀνήρηται" ἢ ἀπὸ «τοῦ ὑπερβάλλον». 19 
Toc" οἷον, δέκα νέοι συνώμωσαν μὴ γῆμαι καὶ φεύγουσι κακοῦ βίου' 

ἕχαστος γὰρ αὐτῶν ἀξίωσει χρίνεσϑαι ἰδίᾳ. ἢ ὅτι ap ὧν ἕτεροι 

πεποιήκασιν, oU δεῖ * κρίνεσϑαι" ὡς ἃ τρισαριστεὺς οὗ εἰκόνα ἔστη- 

σαν οἱ πολέμιοι, καὶ προδοσίας φεύγων" ἢ κατὰ χρόνον" olo» δει- 

᾿λοῦ παῖς ἠρίστευσε, καὶ μοιχείας κρίνει τὴν yvvoixa* τοσούτοις γάρ 15. 

φησιν ὕστερόν χρόνοις μὴ δεῖν κρίνεσθαι" τοῦτό δὲ ἀπὰ μὲν ῥητοῦ 

τινὸς εἰ γίγνοιτο, ἰσχυρότερόν ἐστι καὶ τελφία γίνεται παραγρσφή" 
ἄλλως δὲ ἀσϑενὲς μέν ἐστε, συλλαμβάνει δὲ οὖν σμικρὸν τῷ χρω- 

μένῳ" τοῦ δὲ ἀπὸ δητοῦ παράδειγμα, 0 Ur φαμεν τελεῖαν εἶναι με- 
τάληψιν καὶ παραγραφήν" οἷον κριϑείς τις φόνου ἀπέφυγεν" 3 ὕστε- 20 
eov δὲ χρωμίψῳ αὐτῷ ἀνεῖλεν ἃ ϑεύς" ἀνδροφόνοις οὗ χρῶ" xài 

πάλιν φεύγει" δὶς γὰρ περὸ αὐτῶν οἱ νόμοι κωλύουσι κρίνεσθαι" 

παραγράφεται οὖν καὶ γίνεται πρῶτον ζήτημα νομικὸν 

ME ἐκ παραγραφῆς. 
“Σωπάτρου. Τέσσαρας μὲν ἀπαριϑμεῖται τοὺς * 35 

σννεμπέπτει καὶ ἀμφιβολία, Τινὲς δὲ πλανώμενοι, καὶ μὴ νοήσαντες 

τὸ γυναικὸς σώφρονος ἀνδρὸς, τουτέσεν μὴ διὰιρήσαντες τὼ ὄνομα 

κοινὸν τῷ γένερ σώφρονος γυναικὸς" εἶπον», τουτέστι κόρης παρϑένου, 
ἀλλ᾽ ovx ἔχει λόγον». 3 χὰρ γυνὴ τῶν κατά τί ἐστι, τουτέστι χωρὶς ἂν-- 
δρὸς οὗ λέγεται. γυνὴν ἀλλὰ κόρῃ, ὅτι 3] γυνὴ καὶ τὰν ἄνδρα E ἔχει" κα- 
λὼς οὖν ἔχει τὸ πρόσϑεν" οὕτω καὶ 0 ἐμβλέψας γυναικὲ τοῦ ἐπιϑυμῆσαι 

avus, 9n ἐμοίχευσεν αὐτὴν , τουτέστιν ὃ γυναικὶ ἀνδρὺς. 3 Ald. 

γλισχότερον. " 4 Ald. δμολόγηται. 5 Ald. τι. 

1 Ald. δεῖν. 2. Ald. ἀπέφηκεν, Σ διά, τὰς. 



b 

316 ZXO0AIA 

TOU παραγραφιχοῦ τρόπους ὃ τεχνικός . τρεῖς δέ εἰσε τῇ 
ἀληθείᾳ" τοῦ γὰρ παραγραφιχοῦ ad ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πα- 
θαστατιχοῦ κινουμένου ,0 προσώπου, πράγματος , αἷ- 
τίας, χρόνου, τρόπου, ὕλης, τὰ παρόντα ἁ ἀπὸ τριῶν εἶσι" 

5 τό τε γὰρ τοῦ ἀσώτου ἀπὸ TOU πράγματός ἐστι" ζητεῖ.- 

ται γὰρ εἰ ἀνήρηται ὃ πατήρ᾽ τὸ δέ γε τοῦ τρισαριστέως 
xol τῶν δέχα νέων ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστί" xol τὸ τοῦ 

δειλοῦ ἀπὸ γρόνου" ὅτι δέ εἶσιν ἀπὸ πάντων τῶν περε- 
στατιχὼν παραγραφικὰ κινούμενα, δῆλον ἐντεῦϑεν" ἀπὸ 

10 μὲν οὖν προσώπου καὶ πράγματος ἔχομεν τοῦ τεγνιχοῦ 

᾿ παραδείγματα" ὡσαύτως καὶ ἀπὸ χρόνου" τῶν δὲ λοιπῶν 

ἡμεῖς ἐροῦμεν" ἀπὸ μὲν γὰρ τόπου, ὡς τοῦτο" χρένεται 
Δημοσϑένης ἐπὶ τοῖς ἁρπαγεῖσι χρήμασιν ἐν ᾿Δρείῳ πά- 
yu xal παραγράφεται ἀξιῶν iv τῇ ἡλιαίᾳ χρίεσθαι: 

45 ἀπὸ τρόπου δέ" Εὐξίϑεος xol Ἡρώδης ἔπλεον ἃ ἅμα" εὕρη- 

ται ὃ Εὐξίϑεος καϑεύδων ἔχων αἷμα ἐγγὺς καὶ χρίνεταε 

καχουργίας᾽" παραγράφεται γὰρ τὸν τρόπον ὡς Ovx 
ὀφείλει τοῦτον τὸν τρόπον χρίνεσϑαι, ἀλλὰ δειχϑέντος 

τοῦ φόνου" ἀπὸ αἰτίας δὲ, οἷον ἔγραψεν ᾿Αλέξανδρος ἐν 
. 90 τοῖς Δαρείου λογεσμοῖς εὑρηχέναι, Δημοσθένη εἰληφέμαε 

πεντήκοντα * τάλαντα, καὶ κρίνεται δΔημοσϑένης" παρα- 

γράψετοι γὰρ ὡς οὐχ ὀφείλω ἐπὶ τούτοις ἀρένεσθαε, 
127 τῷ ἐχϑρόν pov εἶναι τὸν γεγραφότα" δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτε 

. τὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος καὶ àx τοῦ ἐναντίοῃ λαμβάνο- 

25 ται" ὃ παρέλιπεν ὁ τεχνιχός" τούτῳ δὲ χέχρηται 0 Δη- 

μοσϑένης ἐν τῷ κατὰ «Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν" καὶ 
γὰρ ἄφοβος ἐγράψατο ψευδομαρτυρίως. «Στέφανον καὶ 
Δημοσϑένης παραγράφεται" xal λέγει ὡς δέον αὑτὸν 

μετὰ τῶν ἄλλων μαρτύρων χρίνεσϑαι" ἰστέον δὲ ὡς ἀεὶ 

80 τοῦ φεύγοντός. ἐστι τὸ χεφάλαϊον" ἐφεδρεύων γὰρ τοῖς 

εἰρημένοις τρόποι;, ἤται αὐτὸς ὃ φεύγων ἢ ὁ ὑπὲρ τοῦ 

φεύγοντος λέγων, xol χατανοήσας, 6 πὴ χώραν ἔχει 

4 Ald. νῦν. ortum ex signo numeri ν΄. 
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κατὰ τιγα τῶν τρύπων τὸ παραγραφικὼν εἰσάγειν, χρῆν 
σεται μετὰ ἀδείας αὑτῷ" διαφέρει δὲ τὸ παραγραφιχὸν 
τῆς παραγραφῆς, ὡς Χαὶ αὐτὸς ἐρεῖ, τῷδε, τῷ τὴν μὲν 

παραγραφὴν ἀπὸ νόμου τὴν ἰσχὺν ἔχουσαν τὴν εὐϑυ- 
δικίαν ἐκβάλλειν" τὸ μέντοι παραγραφικὸν ἐχ τῶν περι- 5 
σταϊικὼν λαμβάνεται" εἰ δὲ xol ἡ μετάληψις ix τούτων, ᾿ 
ἀλλ᾽ αὕτη μὲν ix τοῦ κατηγόρου" τὸ μέντοι παραγρα- 
φιχὸν ἀεὶ τῷ φεύγοντι συγχεκλήρωται" καὶ ἡ μὲν παρα- 
γραφὴ ὅλον ἐχβάλλει τὸν ἀγῶνα" τὸ δὲ παραγραφικὸν 
μέρος τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα αἰτιᾶται" συμβαλλόμενον 10 
ἡμῖν ἐπὶ πάσης δίκης" ov χεῖρον δὲ xol τοῦτο εἰδέναι 
ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ ὑπερβαλλοντός; τινες ἐνέστησαν, ὡς 
οὐχ ἔχει τὸ παραγραφικχὸν χώραν, καίτοι ζητήματος συν- 
ἐσταμένου " εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα οὗ δέκα νέοι πλῆ- 
ϑός εἰσιν , ἀλλ᾽ οὖν γ8 “μίαν ἔχουσι ποιότητα, τοῦ ἀόρι- 15 

στον εἶναι" ἐπὶ μὲν οὖν τούτων διὰ τὸ. “ἀόριστον εἶναι 
τὴν ποιότητα οὐ συνίσταται τὸ παραγραφιχόν" ἐπὶ δὲ 
τοῦ ζητήματος τούτον χώραν ἕξει" οἷον Aicyivuc καὶ 
Δημοσϑένης. ἐχ τῆς “παρὰ (ιλίππου ἐπανήχοντες παρα- 

πρεσβείας , ἐὕρηται ὃ μὲν χρυσίον χατορύττων, ὃ δὲ πα- 30 

ραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφων, καὶ “ὙὙπερίδης apgoré- | 
Qo» κατηγορεῖ" ἐνταῦϑα γὰρ διάφορος οὖσα τῶν προσ- 

' ὥπων ἡ ποιότης χώραν ἔγχει λέγειν, ὅτι. ἐδίᾳ ϑέλω χρίνε- 

σϑαι καὶ μὴ μετέχειν τῆς ἐχείνου ποιότητος" πλὴν καὶ 

ὑπὲρ τῶν νέων ἀπολελόγηται ΣΣυριανός" τὸ μέντοι ὅλον 25 
παραγραφιχὸν οὐχ ὡς ἔτυχε δεῖ μεταχειρίζεσϑαι, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ χρήσιμον ἀεί" εἰδέναι γὰρ δεῖ, ὅτι τοῦτο τὸ χε- 
φάλαιον, καϑὲ μὲν τὴν χατηγορίαν διαβάλλει καὶ τὴν 
ἐσχὺν αὐτῆς διαλύει, κατὰ τοῦτό ἔστιν ἰσχυρὸν καὶ ὠφέ- 

λέμον" χκαϑὸ δὲ ὅλως δοχεῖ παραγράφεσϑαι καϑαιρετι- 30 
κόν ἐστι τῶν ἀξιωμάτων" ὃ γὰρ κρινόμενος εἰ τύχοι 
προδοσίας ἢ ἀσεβείας, εἶτα λέγων, ὅτε ἔδει μὲ πρὸ χρό- 
yov χριϑῆναι ἢ τῷδε τῷ τρόπῳ τὰς εὐθύνας ὑπέχειν, 
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ἢ τοιόνδε τι λέγων δῆλός ἔστι μὴ λίαν παῤῥησιαζόμε- 

γος καὶ συνειδώς τι τῶν ἐγκαλουμένων " ἑαυτῷ" καὶ 
κατὰ τοῦτο καϑαιρήσει τὸ ἀξίωμα χατὰ δύο τρόπους" 
ἕνα μὲν, ὅτ᾽ ἄν ἔστι τὰ πρόσωπα ἔνδοξα οἷον Περιχλῆς 

87 Δημοσθένης" δεύτερον δὲ, ὅταν τὸ πράγμα μέγιστον 
εἴη, ὁ οἷον προδοσία ἢ ἀσέβεια" τίς γὰρ ἂν μὴ πιστεύσῃ 

τοῖς ἐγκλήμασι τούτοις ὑπεύϑυνον εἶναι" ἐπειδὴ μὴ πρό- 
τερον ὑπέστη τὴν κατηγορίαν" διὰ ταῦτα 'μὲν οὖν ἐμ- 
μεϑοδως χρηστέον αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ἐπεὶ χαϑαι- 

40 ρετιχὸν οὕτω τοῦ ἀξιώματος, οὐ δήπου παρασιωπήσομεν 

αὐτὸ, εἰ βλάπτει δυνάμενον ἐν τῷ λέγεσθαι ὅλον Ouacti- 

σαι τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ὡς προείρηται ἐμμεϑόδως καὶ 
ὥσπερ οἱ παλαιοὶ" ἐχρήσαντο μὲν γὰρ οὗτοι͵ αὐτῷ διὰ 
τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, ὥσπερ δὲ φεύγοντες αὐτὸ, οἷον 

45 Περικλῆς αἰτίαν ἔχων ὡς τοῦ πολέμου αἴτιος γέγονε xal 

διὰ τοῦτο μέλλων ἀπολογεῖσϑαι, οὔτε πάντη παρῆχεν 
αὐτὸ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, οὔτε ἐνέμεινεν αὐτῷ 
διὰ τὸ λυμαινόμενον αὑτοῦ τὸ ἁ ξίωμα" ἀλλ᾽ ὅσον uvu- 
μονεύσας ἀπεπήδησεν εὐθέως εἰς τὸ χατασγευαστικὸν 

20 TOU ἃ Suiparoc λέγων γὰρ τὸ παραγραφικὸν᾽ ἀπὸ χρό- 

vov' οἷον “καὶ ἐμὲ τὸν παραινέσαντα πολέμεϊν χαὶ ὑμᾶς 
αὐτοὺς, οἷον ἐπείσθητε, δι᾿ αἰτίας ἔχετε, τρόπον yaQ 
τινα λέγει ὅτε μὴ τότε ἐλέγετε ἀλλὰ μεταβαλλεσϑεΐῦ 
ἐπὶ τοῖς ἅπαξ δόξασιν, "εὐθέως in| τὴν χατασκευὴν 

25 ἐχώρησεν εἰπών" χαίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζε-- 

198. σϑε, ὃς οὐδενὸς ἥττων εἰμὶ γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ 
ἑρμηνεῦσαι ταῦτα φιλοόπολίς τε καὶ χρημάτων χρείσ- 
σων" ἐδεδίει γὰρ ἐπεξελϑεῖν τῷ mo gay gag ip, μὴ δόξῃ 

. TOV ὀρϑὸν ἡγνοηκέναι" ὁμοίως χαὶ Πλάτων ἐν τῇ “Σω- 

50 χραάτόυς ἀπολογίᾳ τὸ καϑαιρετιχὸν τούτου δεδιὼς, οὕ- 
τῶς ἐχρήσατο" vU» ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέ- 

βηχα ἔτη γεγονὼς ἑβδομήχοντα, &riyvog οὖν ἔχω τῆς 

δ Ald. καλουμένων. δ Ald. ἤει. ? Ald. μεταβάλλεσθαι. 
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ἐνθάδε διαλέξεως * ἐνταῦϑα γάρ ἐστι τὸ. παραγραφικὸν, 
ὅτι τοσούτων. ἐτῶν γεγονὼς, εἴ πη ἣν ἀληϑὴς ἡ χατη- 

γορία, πῶς οὐκ ἐχρίϑη παρ᾽ ὑμῖν" ἀλλ᾽ οὐχ ἐπεξειργά- 
σατο διὰ τὸ χαϑαιρετικὸν τοῦ ἀξιώματος" Ó δὲ Δημο- 
σϑένης ϑείᾳ τινὲ μεϑόδῳ κεχρημένος τούτῳ xol τὸ 
ἀξίωμα φυλάττει λαμπρὸν, καὶ ὅσον βούλεται ἀπαγωνί- 
ζεται" καὶ τὸ δὴ μέγιστον ὅτι xol γρώμενος αὐτῷ ἐξαΐ- 
θει τὸ φρόνημα, ὥσπερ ἐν τῷ περὶ στεφάνου, τοὺς μὲν 
παραγραφικχοὺς λόγους τῷ ἀντιδίκῳ συνέπλεξε, πρὸς «v- 
τὸν ἀποτεινόμενος, ὡς διὰ τοῦτο p ὅσον βούλεται yo- 10" 
ραν παρέχων TQ παραγραφικῷ" τοὺς δὲ τῆς ἀπολογίας 
τοῖς παροῦσι τὴν ἑαυτοῦ παῤῥησίαν οὐδὲν ἧττον ἐξαί- 
Quv* προὔταξε δὲ τὴν ἀπολογίαν τοῦ παραγραφικοῦ πάνυ 
τεχνικῶς τῷ μὴ δόξαι ἀσϑενῶς ἔχειν ὃ περὶ ἐὴν ἀπο- 
λαγίαν" ἔπειτα ἐπάγειν τὸ παραγραφιχὸν οὕτω πως λέ- 15 
yov* ἔστι δὲ ταυτί μοι πάντα πρὸς ὑμᾶς ἅμα καὶ τοὺς , 
περιεστηκότας, ἔξωϑεν xol ἀχροωμένους, ἐπεὶ πρός γ8 

τοῦτον αὐτὸν τὸν χατάπτυστον βραχὺς καὶ σαφῆς ἐξηρ- 
κει μοι λόγος" εἰ μὲν γὰρ ἣν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα 
καὶ ἑξῆς" καὶ 7] μὲν τῆς μεταχειρήσεως τοῦ παραγραφι- 20 
κοῦ μέϑοδος τὀιαύτη" περὶ δὲ τῆς τάξεως φαμὲν, ὅτι 4η- ' 
μοσϑένης συνιδὼν τὴν τοῦ κεφαλαίου δύναμιν xal πρώ- 
την αὐτῷ καὶ μέσην χώραν ἀπένειμε: καὶ τελευταιαν" 
καὶ πάντα ταῦτα ἐν τῷ περὶ στεφάνου εὑρήσεις, κατὰ μὲν 
ἀρχὴν μετὰ τὰς προοιμιχὰς ἐννοίας οὕτω" τὰ μὲν οὖν 18 
κατηγορημένα πολλάκις περὶ ὧν ἔνιοι τὰς ἐσχάτας τάτ- 

τουσι τιμωρίας xal ἑξῆς" xata δὲ μέσον, οἷον" ἔστιν 

οὖν ὕπου οὐ παρὼν τοιαύτην πρᾶξιν ἢ συμμαχίαν ἡλί- 

χην νῦν διεξήεις, ὁρῶν ἀφαιρούμενον τῆς πόλεως καὶ 
ἑξὴς" κατὰ δὲ τὸ τέλος οὕτως, ἣν μέντοι τοῦ δικαίου 80 

πολίτου τότε λέγειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾷν' ὁ γὰρ συμβουλεύων 

σι 

ὃ Ald, ἔχ eb 

N 
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καὶ ἑξῆς" ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐτάγη, ἐπειδὴ ὡς εἴπομεν Qia- 
βολὴ τῆς κατηγορίας ἐστὶ xal τοῦ χατηγόρου, τοῦτο 
δὲ πρέπει μάλιστα ἐν ἀρχῇ ποιεῖσϑαι, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ δια- 
βολὴν ? £e τῆς χατηγορίας, ἀλλ᾽ εἴπομεν ὅτε καὶ τοῦ 

6 ἀξιώματός ἐστι χαϑαιρετιχόν" διὰ τοῦτο καὶ πρέπει πρὸς 
τῷ τέλει τετάχϑαι τῆς ἀπολογίας, ἵνα δοχῇ *? ix περε- 
ουσίας εἰρῆσϑαι" xal πολλὴν ἔχει τὴν ἰσχὺν, ἐν δὲ τῷ 
μέσῳ, ἐπειδὴ ἰσχυρόν ἐστιν, ὥφειλε δι᾿ ὅλου ἐσπάρϑαι" 
μιγνύμενον γὰρ πανταχοῦ τῆς ἀπολογίας, οὐχ ἀφαιρεῖ- 

40 ται !* τὴν παῤῥησίαν τοῦ λέγοντος, καὶ μαλιστ᾽ ἄν ἐπι- 
στημόνως λεχϑείη" ἔτε δὲ xol διὰ τοῦτο ἐπειδὴ πολλὰς 
τῶν ἀντιϑίσεων διὰ τούτου λύομεν, ὅτ᾽ ἂν ἀπὸ χρόνου 
λαμβάνωνται, *1* ὡς καὶ Δημοσϑένης, ἐγχαλούμενος γὰρ, 
ὅτι OUX ἀφίχου μετὰ -. κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων 

45 ποιῆσαι τὴν εἰρήνην, Ave, τῷ παραγραφιχῷ εἰπών" ἔστιν 

οὖν ὅπου σὺ παρὼν τηλικαύτην πρᾶξιν xai ἑξῆς" τί t8 

γὰρ ἐποίησεν εἴρηκεν" ὡς ὅτι σιγᾷ᾽ καὶ τί ἔδει ποιῆσαι. 

ὅτε βοᾷν καὶ διαμαρτυρασϑαι' xol τί οὐκ ἐποίησεν, ὅτε 
οὐχ ἐφϑέγξατο" διὰ γὰρ τούτων τὴν ἀντίϑεσιν ἔλυσεν " 

30 xoà πάλεν ἑτέρωθι λέγοντος Aioxivov, ὅτι ἄνισον τὴν 

συμμαχίαν ἐποίησας , ἐκ τοῦ παραγραφιχοῦ λύει" οἷον, 

εἰ δὲ 13 λέγεις τὰ πρὸς τοὺς Θηβαίους δίχαια «Αἰσχίνη 

᾿ καὶ ἑξῆς" οὕτω μὲν δὴ xol ἡ τάξις" περὶ δὲ τῆς ἐργα-- 
σίας τοῦτό φαμεν" δύο τινὰ περὶ αὐτὸ ϑεωρεῖται" ὅᾳ- 

48 στώνη μὲν ix τοῦ παρόντος γρόνου" δυσχέρεια δὲ ἐκ τοῦ 
παρελϑόντος" οἷον εἰ παρ᾽ αὐτὰ τὰ ἀδικήματα ἠλέγχϑη, 
δᾳστώνην 4 εἶχεν ἡ κατηγορία" χαλεπότης δέ ἐστιν ἐκ 
τῶν μετὰ χρόνον ῥηθῆναι, ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης, καὶ 

ὁπηνίκα ἐφαίνετο ταῦτα ποιῶν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον 
so κεχρημένος τοῖς πρὸς ἐμὲ, ὡμολογεῖτο 1) ἂν ἡ κατηγορία 

τοῖς 

9 Ald. διαπολλήν. 10 Ald. δοκεῖ. 11 Ald. ἀφερεῖται. 
12 Ald. λαμβάνοντα. 458 ΑἸὰ, δεῖ, 44 Ald. ῥαστώνη εἶχε 9. 
15 Ald. ὁμολογεῖτο. pro cor. p. 280. 
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τοῖς ἔργοις αὑτοῦ" νῦν ἐχστὰς τῆς ὀρϑῆς χαὶ δικαίας 129 
ὁδοῦ xoi τὰ λοιπά" δεῖ δὲ ἐν τούτοις χαὶ τὰ ἀντιπίπτοντα 

λύειν, ὥσπερ ὃ αὑτός᾽ ἵνα γὰρ μή τις λέγῃ, ὁ ὅτι 7 δι, ἐπι» 

εἰχείαν OU κατηγόρησεν, ἢ δι᾽ ἀπραγμοσύνην, ἢ ὅτι οὐχ 

ἔτυχε παρὼν, ἢ ὅτε περὶ μικρῶν, T OTL οὐχ ἐνόησε, λύει b 
ταῦτα πάντα Δημοσϑένης, οὕτως εἰπών" τὴν μὲν ἐπιεί- 

κειῶᾶν οὕτως" οὐ γὰρ δὴ Κτησιφῶντα δύναται μὲν διώ- 
κειν δι ἐμὲ, ἐμὲ δὲ εἴπερ ἠδύνατο, οὐκ ἂν ἐγράψατο, 
πῶς γὰρ ἀπράγμων δόξειεν εἶναι ὁ 15" καὶ δι᾿ ἐμὲ πρά- 
γματα παρέχων ἑτέροις" τὰ δὲ λοιπὰ πᾶντα δι᾽ ἑνὸς οὗ- 10 
τως" ἔστιν ὅπου καὶ σὺ παρὼν τηλικαύτην τάξιν ἡλίχην 
νῦν ἐτραγῴδεις" διὰ μὲν γὰρ τοῦ παρὼν λύει τὸ οὗ 

παρῆν" διὰ δὲ τοῦ τηλικαύτην, ὅτε οὐ μιχρὰ ἢ φαύλη" 
διὰ δὲ τοῦ νῦν ἐτραγῴδεις τὸ ὅτι οὐκ ἐνόησας ὁ ms 
ποίηχας" οὗ δεῖ δὲ οὐδὲ ἔρημον καταλείπειν τὸ παραγρᾳ- 15 
φικὸν iv ταῖς ἐργασίαις, βλαψόμεθα γὰρ ἂν μᾶλλον, 
᾿ἀλλὰ συμπλέκοντα αὐτῷ τὰς ἀποδείξεις οὕτω ποιεῖσϑαν 
τὸν λόγον, ὡς Δημοσϑένης" χωρὶς δὲ τούτου xci διαβαλ- 
λει τὴν πόλιν ἐν οἷς λέγει" χαϑόλου ᾿δὲ συμπληροῦν δεῖ. 

τὸ παραγραφικὸν, ἐπανάγοντα ἐπὶ τὴν διαβολὴν τῆς χα- 20 

τηγορίας" οἷον πάντα μὲν οὖν τὰ κατηγορημένα ἐκ τού- 
τῶν ἂν τις ἴδοι, καὶ ἀποστρέφοντα τὸν λόγον ἐπὶ τὸν 
ἀντίδικον ὡς ἐπὶ τούτου" ἐπεὶ πρός γε τοῦτον τὸν κατά-᾿ 
πτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς καὶ ἑξῆς" ἀλλὰ χἀνταῦϑα, 

ὦ τί ἂν εἰπών σέ τις ὀρϑῶς προσείποι" οὐ γὰρ δὴ ἡμῶν 25 
οἱ δικάζοντες ἀνάσχοιντο εἰ λέγοιμεν, ὅτι ἐπειδὴ μὴ 

πρότερον ἐχρίϑημεν οὐχ ἔξεστιν οὐδὲ νῦν κριϑῆναι, χα- 

λεπώτερος γὰρ ὁ λόγος οὗτος φανήσεται χαὶ τὸ ἰσχυρὸν 
ἡμῖν περιτρέπεται" συμπληροῦντες δὲ τῇ πρὸς τὸν ἀντίδικον 
ἀποστροφῇ τὸ παραγραφικὸν, εἶτα μεταβαίνοντες ἐπὶ 30 
τοὺς δικαστὰς χρησύμεϑα τῇ ἀπολογίᾳ, ὡς ἐπὶ τούτου, 

Ν 

45" Ald. ὅς καὶ δ. e. πρ. παρέχον ἑταίροις. — 1, 29. Ald. 
. συμπληροῦντας οἱ 1, 30. μεταβαίγογτως, scripsi — tg. 

Rhetor. IV. 21 
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χωρὶς δὲ rovrov, διαβάλλει τὴν πόλιν καὶ ἐπὶ τούτου" 

εἰ γὰρ ὑμεῖς ἅμα τοὺς “Ἕλληνας εἰς πόλεμον magexa- 
λεῖτε χαὶ ἑξῆρο 

Συριανοῦ. Πλατύνεται τὸ παραγραφιχὸν δι᾽ ἀπο- 
5 στροφῶν, διὰ παραδειγμάτων, à ἐνθυμημάτων" àv ἀπο- 
στροφῶν μὲν, οἷον ὡς ἐπὶ ; Περικλέους! φέρε γὰρ εἰ σὺ στρα- 

ειἰώτας 15 ix τῶν προσόντων ἕτρεφες ἑχατὸν, ὅπας ἐν 

τῷ δέοντι προϑύμως ἐπαμύνοις 17 τὴ πατρίδι" εἶτα τῶν 

συχοφαντῶν τις τυραννίδος ἐπάγοι xarà σοῦ γραφὴν" 
10 οὐκ ἂν ἡγανάχτεις εὐϑυνόμενος 19 ἐφ᾽ οἷς εὐεργέτεις ; ἐγὼ 

μὲν ἡγοῦμαι" διὰ παραδειγμάτων, ὡς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, 
καὶ γὰρ πρότερον ἀχούω Κλεινίαν ἔν χαιρῷ τῇ πόλεε 
πορίσασϑαι τὴν ἐπιχουρίαν, διότι πολλοῖς καὶ πρότερον 
ix τῶν προσόντων ἐπαρχῶν, iv τῇ xara. ηδων ἐπ᾿ .4ρ- 

45 τεμισίῳ ναυμαχίᾳ τριήρη σὺν διαχοσίοις ἀνδράσιν ἐπιδέ- 
δωκε τῇ πατρίδι" xci τῆς κατὰ βαρβάρων ἀριστείας ai- 
τιώτατος ὑπῆρξεν" ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐχεῖνον ὁρῶν ἀνδρῶν το- 

σούτων ἰδιώτην 15 ὄντα δύναμιν περιβαλλόμενον ἡγανά- 
χτησεν, ἢ πρὸς δικαστήριον εἴλχυσεν, ἢ τυραννίδος ἐγρά- 

10 yaro* διὰ δὲ ἐνθυμημάτων, ὅτ᾽ ἂν οἰχείαις τῷ προχει-- 
. μένῳ χρώμενος ἐννοίαις χατασχευάζενι τὸ παραγραφιχὸν 
λέγων" ποῦ γὰρ δίκαιον τηλιχούτους ἀγῶνας ὑπομένειν, 
ε * Y - * , Ll 

ὑπὲρ ὧν tV ποιεῖν ἐσπουδάχασιν avO Quot; ποῦ τὸν προ-- 

λαβόντα 35 παρασχευῇ τοὺς χινδύνους εὐθύνειν ἄξιον ; 
“ν΄ 1 ⸗ . a - 3 

45 ποῦ τὴν ϑρεψαμένην προαναρπάζειν τῶν δεινῶν ovx sU- 
λογον; εἰ γὰρ περιμενοῦμεν τοὺς χαιροὺς καὶ τῶν πολε- 
μίων ἤδη τὴν χώραν λεηλατούντων τότε πρὸς τὴν ἐπιμέ- 

Ld v, ^ , 1 - 

λειαν τρεψόμεϑα τῶν δεόντων, Oxvo λέγειν ?* μὴ τοῖς 
, εἴ t 1 e 1 e€ 

ἐναντίοις ἁπαντὰ πρὸς ἥδονην πολιτευσώμεϑα" ?? 0 μὲν 

, γοις 
16 Ald. στρατιώτης. 417 Ven. ἐπαμύνῃης. 18 εὐθυνόμε- 

vog Ald. et Par. om., recepi ex Ven. 19 Ald. ἰδιότη. 40 

Ven. προλαμβάνοντα. 21 λέγειν Ven. om. 22 Ven. πολι- 
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οὖν φεύγων τούτοις τοῖς τόποις 3 παρασχευάζει τὸ πα- 

ραγραφικόν" ὃ δὲ διώκων ἀνατρέψει αὐτὸ χαϑολικοῖς λο: 
γισμοῖς" 34 olov τῶν συνειδότων ἑαυτοῖς ἐστε τὸ παρα- 
γράφεσθαι" τῶν δὲ ϑαῤῥούντων τὸ δίχεσϑαι. τὸν ἀγῶνα" 
δυοῖν 3" γὰρ ϑύτερον, ὦ ω χρηστὲ, ἢ χατὰ τῆς πόλεως à ἅπαν: 8 
᾽τα κακουργεῖς, ἢ κηδόμενος ἡμῶν; ὡς ἄνω καὶ xara 

ϑρυλεῖς παρασχευάσαι τὰ πρὺς τυραννίδα" εἰ μὲν οὖν 

εὖ ποιῶν φανὴς, πρύδηλον ὡς καὶ δωρὲὰς λήψῃ παρὰ τῶν 

πολιτῶν' εἰ δ᾽ ὥσπερ ἐπιδείξοιν 26 ἐγὼ πεπίστευκα, xa" 130 
ἡμῶν ἅπαντα ταυτὶ πεφωρασῇῃ 27 ὀκχξυωρούμενορ" αὐτός 10 
τε ἐπιβουλεύων εὖ οἷδα παύσῃ; καὶ τοὺς ἄλλους σωφρα- 

γεστέρους ὁ κατὰ σοῦ OruéQoy ἀγὼν παρασχευάσει 33" 
χατ᾿ ἀμφοτερὰ τοίνυν ἠχίστα παραγραπτέον Goi τὴν 
δίκην" διαφέρει δὲ τῆς παραγραφῆς τὸ παραγραφικχὸν, 
ὅτι ἡ μὲν στάσις, 25 τὸ δὲ κεφάλαιον " xol ἢ μὲν νύμον i$ 
ἔχει πάντως προκείμενον, τὸ δὲ οὔ χὰἀὶ ἡ μὲν ἐχβάλλει 
τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ διαβάλλει" καὶ τὸ μὲν xarà τοὺς εἶτ΄ 

᾿ρημένους 3? γίνεταί τρόπους, ἡ δὲ διαφόρων "3 γινεται 
ϑεωρημάτων. 

Μαρχελλίνου. δοκεῖ μὲν διδάσκειν τοῦ κεφά- ἢν 
λαίου τὴν δύναμιν xol τὴν φύσιν ὃ τεχνικὸς, 0v μὴν 
πάντα τὰ παραγραφίκὰ 33 περιέλαβεν " οὐ γὰρ dx μόνων 
τούτων συνίσταται" ἀλλ᾽ ἔδει καϑόλου εἰπεῖν, ὅτι τοσαῦ- 

τὰ εἰσιν τὰ παραγραφιχὰ, ὅσα καὶ τὰ περιστατίχὰ tvy- 
χάνει" ἀλλ᾽ ἴσως ἐπειδήπερ ἐχ τούτων τὰ πολλά συμβαί- 25 

ve⸗ παραγραφικὰ γίγνεσϑαί, ἐκ τούτων εἶπέν xa ; (veg ta 
εἰ γὰρ τὸ παραγραφικὸν à τῆς παραγραφῆς ἔσχε τὴν 

τευσόμεϑα. 48 Ven. διὰ τῶν τόπων τούτων κατασκευάσει: 24 
Ven. λογ. καϑολικοῖς. 25 Ven, δυοῖν Saregor ; ὦ χρηστέ; Áld; 

Par. δυοῖν γὰρ ϑατέρῳ χρησίέον; 26 Áld. ἐπειδείξειν, — Vem; 
δείξει, 27 Ald. πεφοράσῃς 28 Àld; smaQacxivdco 49 Ven; 
add. ἐστί. 30 Ven. προειρημένους. δι Ven; ἑτέρων abous 

κέεται ϑιωρ 52 Ald, περιγραφικά: 

21.; 
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γένεσιν, τουτέστι τῆς μεταλήψεως, εἰχότως ἐξ ὧν ἡ ue- 
τάληψις γένεκαι, ἐχ τῶν αὑτῶν xoi τὸ παραγραφιχὸν γί- 
νεται" ἔπειτα γγωσεέον ovg αὐτὸς εἶπεν τέσσαρας τρό- 
πους &"O τοῦ λείποντος, ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος, ἀφ᾽ 

5 ὧν ἕτεροι πεποιήχασιν, ἀπὸ χρόνου, οὗτοι πάντες δύο 
εἰσὶ, τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ προσώπου εἰς τρία ἐμέρισε, καὶ οὔ- 
τῶς ἐποίησε τέσσαρας, εἰ δὲ μὴ, δύο τυγχάνει τὸ ἀπὸ 
χρόνου xoi προσώπου" iGríoy δὲ χαὶ τοῦτο, ὅτι xoà εἰς 

ἀτελῆ καὶ εἰς τέλειον ἐμπίπτει στοχασμόν" χαὶ ὅπου ἂν 
40 ἐμπίπτῃ, διὰ τῶν περιστατιχῶν κατασχευάζεται" ὅτε τοί- 

vuv ἔχομεν ix τούτων διαβαλεῖν τὴν χατηγορίαν, ἐμπιπ- 
. τῆι" εἰ δὲ μὴ, ἐχλείσεει" διὸ χαὶ προσέθηκεν ὃ τεχνικὸς, 
τὸ ἔστιν ὅτε" ὁ δὲ Μαΐωρ διαιρῶν πλατύτερον τὰ πρά- 
γματα ἔϑηκεν, ἐν οἷς εὑρίσχεται xai ταῦϑ᾽ ἃ “παραϑη- 

45 σόμεϑα" τότε, φησὶν, εὑρίσχεταε παραγραφιχὸν, Ot ἂν 
δύο προσώπων ὑπευϑύνων ὄντων, ϑάτερον μὲν ἐμφανὲς 
ἢ, θάτερον δὲ ἀγνοῆται. οἷον γυνὴ συνεχῶς νύχτωρ δα- 
χρύει, καὶ χρίνει αὑτὴν ὃ ἀνὴρ μοιχείας, ἄδηλον ὃν εἰ 
ἔστι μοιχὸς, ἢ τίς ὁ μοιχός" ἐρεῖ τοίνυν ἡ γυνὴ, ἢ ὃ ὑπὲρ 

. 20 ταύτης λέγων" φανῆναι δεῖ πρῶτον, τίς ὃ μεμοιχευμένος, 
ἢ ὅτ᾽ ἂν χρίνηταί τις φόνου μή που δῆλον ὃν εἰ ἀνῇ- 
ρηταί τις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου" ἔρεϊῖ γὰρ δεῖξαε πρῶτον 
εἰ τέϑνηκεν; καὶ πάλιν og ἐπὶ τοῦ χρινομένου φόνου, ἐπει- 

δὴ συχνοῖς χέχρηται χαϑαρσίοις" ἢ ὅτ᾽ ἂν φεύγῃ τις συν- 
25 εἰδότος μηδέπως ἑαλωχότος, ᾧ φησιν ὃ χατήγορος αὖ- 

τὸν συνειδέναι" οἷον ᾿Δρίσταρχος ἐπὶ ᾿Νικοδήμῳ φόνου 
λαβὼν αἰτίαν, ἔτε μετεώρου τῆς δίκης οὔσης ὑπεξῆλθε 
καὶ κρίνεται Δημοσθένης συνειδότος" λέξει γὰρ μηδέ-- 
ποτε τοῦ «ριστάρχου ἁλόντος οὐχ οἷόν τε συνειδότος ἐμὲ 

30 χρίνεσθαν᾽ ἱστέον δὲ, ὡς τὸ παραγραφιχὸν τὸ ἀπὸ τοῦ 
ὑπερβάλλοντος τότε μόνον ϑέλει ἐμπίπτειν ὁ Μαΐωρ δε 
ἂν διάφοροι τῶν στρατηγῶν αἱ πράξεις, or ἂν δὲ ule 
ἡ ποιότης ἢ ῥητόρων ἢ νέων, οὐκ ἔχει χώραν τὸ χεφά-- 

Φ 
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λαιον" ἀμέλεε φησὶν 0 “υσίας ἐν τῷ ὑπὲρ Νιχομάχης 
διώχων ᾿Εχφαντίδην καὶ διοφάνην , οὐχ ἤλϑεν ἐπὶ τὰ 

χεφάλαιον τοῦτο, διὰ τὸ μίαν εἶναι ἀμφοτέρων τὴν ποι- 
ὀτητα. 

Ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διπλὴ ἴ ἐστιν" ἢ γάρ εἰσιν οἷ. μάρτυρες 5 

ᾧ οὔ. οἷον μνωμένῳ τινὶ κόρην ij μήτηρ ἔφη τῆς κύρης, ϑᾶττον τε- 
ϑνήξεσϑαι αὐτὴν ἢ ἐκείνῳ δοϑήσεσϑαι * ἀπέϑανεν. ἐπὶ anuæloię gag- 

μάκων 9$ παῖς " rac βασανίζων ὃ πατὴρ τὰς ϑεραπαινίδας, περὶ 
μὲν τῆς φαρμακείας ἀκήκοε πλέον οὐδὲν, μοιχείαν δὲ τῆς γυναικὸς 

πρὸς τὸν μνηστῆρα καὶ φαρμακείας κρίνει τὴν γυναῖκα" ἐνταῖϑα 10 

γάρ εἶσιν οἱ μάρτυρες ai ϑεραπαινίΐδες δηλονότι" αὔχουν ἀπαιτήαει 

τοὺς μάρτυρας, ἀλλὰ διαβαλεῖ, . ὅτι μὴ δεῖ πιστεύειν" φύσει γὰρ 

ἐχϑρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις " καὶ ὅτι οὐδὲ τοὺς ᾿ἐλευϑέρους 

πάντας ἀξιοπίστους ὑπολαμβάνοντερ σχολῇ γ᾽ ἂν τοῖς δούλοις πι- | 

στεύσαιμεν * καὶ πλεῖον * δ᾽ ἂν εὕροις" δεῖ δὲ ἀντετεδέναι τοῖς μάρ- 15 

TUS. τοὺς μάρτυρας, πότεροι ἀξιοπιστότερος, καὶ ἀντέξετάζειν, ὡς 131 

ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος ὃ δημοσϑένης" τουτὶ γάρ᾽ σοι καϑόλου περὶ 

μαρτύρων ἔστω τεχνικόν τε ϑεώρημα᾽ ἢ διαβάλλειν αὐτοὺς ὅτι πρὸς 

χάριν ἢ δι᾿ ἔχϑραν $g διά τινὰ οἰκειότητα αὐτηῦ μαρτυροῦσιν, ἢ 

διὰ κέρδος. τι οἰκεῖον, ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι δι᾽ ἡλικίαν ἀξιοπίστου" 40 

εἰ δὲ μὴ εἶεν μάρτυρες, ὃ μὲν φεύγων χρήσεται ἀπαιτῶν αὐτοῦς 

τοῖςδε" προσώπῳ, οἷον τὶς ὃ δούς" πράγματι, οἷον τί δούς" τόπῳ, 

οἷον ποῦ" τρόπῳ, οἷον πῶς" χρόνῳ, οἷον πότε, αἰτίᾳ, οἷον διὰ τί" 

καὶ τούτοις χρήσεται πᾶσιν ἢ τοῖς ἐμπίπτουσιν" ἃ δὲ κατηγορῶ» 

ἀποφανεῖ τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἀξιοπιστότερρν τοῦ διὰ 26 

τῶν μαρτύρων" οὔτε γὰρ πεπεισμένα τὰ πράγματα οὔτε χαριζόμενά 

τῳ λέξει, ὥσπερ, οἱ μάρτυρες πολλάκις" ἀλλ᾽ οἷά ἐστι φύαει, 

τοιαῦτα καὶ ἐξεταζύμενω φαίνεται. 

ες Συριεανοῦ. ᾿Ελέγχων ἀπαίτησις ὠνόμασται ἀπὸ 

τοῦ τὸν φεύγοντα μάρτυρας ἀπαιτεῖν τῶν κατηγορουμέ- 59 

νων, xci τῷ διώχοντι μὴ συγχωρεῖν ἀμαρτύρους * mot- 

4 Par. διττή 2 Ald. διαβαλεῖν. $ Par. πλείονα. 4 

Ald. μαρτύρους. 
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εἶσϑαε τὰς κατη; ορίας" πδατύνεται δὲ ὑπὸ 5 τοῦ φεύγον- 
τος τεεράσε τούτοις τύποες "5 πηλεζότητι, συγκρίσει, τοῖς 7 

πρός τε, τοῖς περεσεατιχοῖς μερίοις " ἔοιχε δὲ ἡ πηλιχό- 
της xai ἡ σύγχρισις χαὶ τὰ πρὸς Tb τῇ ἐν χοιγῷ τύπῳ 

5 τριπλῆ συγχρίσει᾽ ἀπὸ TOU μείξονος, ἀπὸ τοῦ ἔσου, ἀπὸ 

τοῦ ἐλάττονος, καὶ ἢ πηλιζότητε μὲν οὕτω" μέγα ἐσεὶν 
ὁμολογουμένως τὸ ? ἔγχλημα, οἷον εἰ τυραννὶς, εἰ προ- 
δοσία τὸ χρειγόμενον" οὐχοῦν χρὴ μαρτύρων ἀπόντων, πε- 
οἱ τηλιχούτων πραγμάτων ποιεῖσθαι τὴν χρίσιν " GvyxQi- 

10 σεε δὲ, ὅτε xai ἐπὶ πάντων ὁμοίω; ** ἔχεε τῶν παοα- 
πλησίων οἷον φόνου, δωροδοχία:, παραπρεσ,βείας " ἅπερ 

ἅπασαν ** ἀνατρέπει διὰ τῆς παρανομίας τὴν πόλιν" 

ἀλλ᾽ ὅμως; οὐδὲ ἐχείνων οὐδεὶς πώποτε τῶν ἐλε; ξόντων 

ἀπόντων *? ὑπέσχε τὴν χρίσιν᾽ τοῖς δὲ πρὸς τι" ὅτι a- 
46 τόπον ἐπὶ μὲν ὕβρεως xai χλοπῆς μηδένα ἐξ ὑποψίας 

χρίνεσθαε" ἐπὶ δὲ τῶν τηλιχούτων ἀμαρτύρους ποιεῖσθαι 
τὰς κατηγορίας" τοῖς δὲ περιστατιχοῖς" 5} προσώπῳ μὲν, 
οἷον τίς οἷδεν" χρόνω δὲ, οἷον πότε" τόπῳ, οἷον ποῦ" 

xci ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως χατὰ τὴν χρείαν" διαᾳέ- 
40 ρει δὲ 9 σύγχρισις τῶν πρός τι" 4 ὅτι ἡ μὲν ἀπὸ τῶν 

ἴσων λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων" διὸ χαὶ 

ἄμφω συγχριτιχὰ ὠνόμασταε παρὰ τῶν τεχνογράφων" 

5 Ald. ἀπό. Ven. et Par. t0. 6 Ven. τύποις τοΐτοις. 7 

τοῖς Àld. et Par. om., recepiex Ven. 8 xai Ven.om. 9 Ven. ro 

ἐπαγόμενον ἔγχλημα, εἰ (Ald. Par. οἷον ἢ) τυραννὶς, εἰ 1909. τὸ κρινό- 

μενον εἴη. 10 Ven. οὕτως. 11 Ven. inserit: ἄρδην. 12 Ven. 

ἁπάντ . 43 Ven. τοῖς δὲ περ. μορίοις, otov προσώπῳ, εἰς εξ- 
δὲν, χρόνῳ, πότε, τόπῳ, ποῖ, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον παραπλησίως. 

11 Ven. ταύτῃ, ὅτι ἣ μὲν σύγκρισις ἐπὶ τῶν παραπλησίων lauf., 

τὰ δὲ πρός τι ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων" ἀμφότερα γὰρ σιυγκριτικὴν ἔχει 

δύναμιν,' διόπερ καὶ οἴτω καλεῖται παρὰ τῶν τεχνογράφων" δια-- 

φορὰ δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ παραπλησίον xol ἐλάττονός ἐστιν, ὡς τὰ 

παραδείγματα δεδήλωκεν ἡμῖν ἀνωτέρω" ἀνατρέπεται δὲ κι. τ. à, 
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ἀνατρέπεται δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἡ τῶν ἐλέγχων anai- 
τησις τοῖς αὑτοῖς τόποις" πηλικότητι μὲν, ὅτε μέγα ὁμο- 
λογουμιένως τὸ ἔγχλημα, τὰ δὲ μεγάλα λαϑεῖν ἀδύνα- 
toy *5, οὔχουν ἔδει μάρτυρας ἐπὶ τοῦτο 15 χαλεῖν, ἀλλὰ 17 
πράγμασι προσέχειν, ἅπερ πιστότερά 13 ἐστι μαρτύρων 5 
ἁπάντων" xol τοιούτοις 19 πολλοῖς ἑτέροις χρησάμενος. 
λογισμοῖς, τὰ πρός τι συνάψει λέγων, ὅτε ἐπὶ μὲν ὕβρε. ᾿ 

eg καὶ χλοπῆς καὶ τῶν μιχροτέρων ἀδικημάτων εἰχότως 
χρεία μαρτύρων, ὅπου καὶ λανθάνειν ἡ τῶν ἀδικημάτων ** 
παῤασχευάξεν βραχύτης, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων ov μαρ- "] 

τυρίαις πεπλασμέναις, ἀλλὰ τῶν δρωμένων ταῖς ὑπερβο- 

λαῖς προσέχειν ἄξιον" τοῖς δὲ περιστατικοῖς οὕτω" τίνας 

δὲ καὶ βούλει χαλέω μάρτυρας, φίλους σούς; ἀλλ᾽ οὗτοι 
σοὶ συνεργοῦσιν" οὔχουν xa^ ἑαυτῶν ἐροῦσιν " ἀλλὰ τοὺς 
ἀπεγϑῶς πρὸς σὲ διακειμένους; ἀλλ᾽ εὔδηλον ὡς ?* τὴς 15 
ψευδομαρτυρίας αἰτιάσῃ τὴν ἀπέχϑειαν" ἀλλὰ τοὺς οἱ- 
κέτας βασάνῳ τἀληϑὴ λέγειν καταναγκάσομεν ; καὶ τίς 
ovx οἷδεν ὡς émiogxog ἀεὶ καὶ ἄπιστος ἡ τῶν ἀνδραπό- 
δων φύσις" καὶ τῶν αἰκισμῶν ἐϑάδες ὑπάρχοντες δια- 

καρτεροῦσι πρὸς τὰς πληγάς" ὅλως δὲ εἰ xol μάρτυρας 39 
παρείχημεν ?* τοὺς ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ χατειληφότας, οὐδεὶς 
ἔτι χρίσεως ὑπελείπετο καιρός". ἀπὸ δὲ χρόνου, νύχτα γὰρ 
ἐπετήρεις᾽ 1. ἀπὸ δὲ τόπον, οἴχοι γὰρ ταῦτα χατέχρυπ- 
τες, ἐπιβουλεύειν ἡνίχα ἂν δοχὴ 25 σοι τοῖς ποηλίταις 
ἐσπουδαχώρ" καὶ ὡς ἐρημίαν, ὦ φονεῦ,35 ἐπετήρεις τὴν 15 
παράνομον ἐμπλῆσαι 27 προαίρεσιν ἐπειγόμενος. ὁ μὲν οὖν 
φεύγων ἐν ἀρχῇ 9 τῆς ἀπολογίας χέχρηται τῇ τῶν ἐλέγχων 

15 Ven. ἀδύνατα. 16 Ven. ἐπὶ τούτων. 17 Ven, τοῖς. 

πράγμ. 18 Ven. πιστότατα, 19 τοιοΐτοις Ven, om. — 20 

Ven. τῶν ἀδικημάτων 3$ βραχύτης. 21 Ven. ὅτι. 22 Ven. 

παρειχόμην. 23 Ald. κατειληφότας. 24 Ven. add, xol oxo- 

τος. 25 Ald. δοκεῖ σοι. Ven. σοι δοκῇ. Par. 0ox; σοι. — 26 Ven. 
, ἢ eo » 

ὅ φονεὺς ἐπετήρε. 17 Ven. ἐχπλησαι. 38 Ald. ἐν ἀρχῆς. 
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ἀπαιτήσει" ὁ δὲ διώχων ἀνατρέπει αὑτὴν μετὰ 39 fo). 
132 λησιν καὶ δύναμιν καὶ τὰ ἀπ᾿ ἀργῆς ἄχρι τέλους" καὶ 

ἔστε τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων ἐν τῷ τελείῳ στογασμῷ τὸ 
χεράλαιον" ἐν μόνῳ δὲ τῷ 35 ἀπὸ γνώμης ὄντε ἁπλῷ 

δ οὐχ ἐμπίπτει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" οἷον ὡς ἐπὶ 32 
, - τούτου" νόμος τὴν ἐπιτροπευομένην γυναῖχα μήτε τὸν 

ἐπίτροπον μήτε τὸν παῖδα αὐτοῦ γαμεῖν" ἐπίτροπος ἀπε- 
κηρυξε τὸν υἱόν" ἐβιάσατο τὴν χύρην ὁ "παῖς" ἐχείνῃ γα- 

— et « ⸗ 9 L4 L] « 

μηϑῆναε εἰλετοὸ τῷ βιασαμένῳ" ἀναλαμβανει rov παῖδα 
ed e - - 

9 μετὰ τοῦτο ?? ὁ πατὴρ, καὶ χρίνεται κατὰσοφισμοῦ. 

LI Zoemargov. Ταῦτα τὰ δύο xeqaÀew, TO παρα- 
γραιριχόν qui καὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εὐθέως 
ἐξ ἀρχῆς ἡ τέχνη παρέσχε τῷ φεύγοντι" ἐπειδὴ γὰρ ἐκ 
τῆς τοῦ κατηγόρου χαταφορᾶς ἐξκσϑενεῖσϑαι δοχεῖ ὁ 

15 φεύγων, ἡ τέχνη ἐπιῤῥωννῦσα αὐτὸν χαὶ τὴν ἀπολογίαν 
ἐνάμιλλον καϑιστᾶσα, ταῦτα fà κεφάλαια πρῶτον αὐτῷ 
« παραδίδωσιν. ᾿ξλέγχων ἀπαίτησις εἴρηται διὰ τὸ τὸν 

φεύγοντα ἐλίγγους ἀπαιτεῖν τοῦ πράγματος. περὶ οὗ ἡ 

χρίσις" ἀπαιτεῖ δὲ ἐκ τῶν ἀτέγνων πίστεων ἀξιὼν ylyye- 

20 ὕ7ϑαι τὴν χρίσιν, καὶ τὰς ἀποδείξεις τοῦ ἐπαγομένου 
ἐγκλήματος, οἷον ix βασάνων, μαοτύρων" ἄτεχνοι δὲ si— 

4 1 € cet «- , 2 39 « 

ρηνται, ἐπειδὴ ἡ ὕλὴ τοῦ προβληματος ἔχει evrac καὶ 

TOU πράγματος, καὶ οὐ γίνονται ἔξωϑεν ἀπὸ τῆς τοῦ 
ῥήτορος τέχνης" δύναται δὲ τὸ χεφάλαιον ὥσπερ καὶ τὸ 

25 παραγραφιχὸν διαβάλλειν τὴν χρίσιν ὡς οὗ δεόντως 357 

γινομένην" ὥσπερ δὲ τὸ παρα; ραφικὸν ῥυπαίνει τὸν γρώ- 

μενον, ὑποψίαν ποιοῦν μὴ ἔχειν ἀπολογίαν, οὕτω καὶ 
τοῦτο δυπαίνει μὲν αὐτὸν ὡς ξητοῦντα ἀπὸ ἑτέρου προ- 

σώπου τὸν ἔλεγχον xol μὴ ἑαυτῷ δυνάμενον συνίστα- 

29 μετὰ Ald. om. est in Ven. et Par. — 30 Ald. ro. Ven, 

ἐν. μόνῳ δὲ στογασμῷ τῆς γνώμης, ovr ἁπλῷ. 31 Ven. ἐπ᾿ 

éxpivov. — 82 μετὰ τοῦτο Ven. om. 55 Ald. οὐδέοντος. 4 

- 
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σϑαι ἐν τῇ χρίσει" ' δείχνυσε δὲ οὐχ ἰσχυρὰν τὴν κατη- 
γορίαν᾽ * ὁ δὲ χατήγορος μόνον ἐχβάλλεε γρώμενος τῷ 

ἀπὸ τῶν εἰκότων xol τεχμηρίων ἐλέγχῳ" ἐζήτηται δὲ ἐν- 

ταῦϑα πῶς ἄρνησιν οὐσιώδη ἔχοντος ' τοῦ στογασμοῦ, 

ἐλέγχων ἀπαίτησις γίνεται" τοῦ γὰρ ἀφανοῦς εὔηϑέο 5 
ἐστι μάρτυραρ ἀπαιτεῖν" καί τινὲς μὲν οὕτως ἄἅπολο- 

γοῦνται, ὅτι τοῦ σημείου τοὺς μάρτυρας ἀπαιτοῦσι" 
τοῦτο δὲ κἀχῶς" οὐδὲ γὰρ περὶ αὐτοῦ ἐστιν ἡ χρίσις, ἢ 
ἢ χατηγορία, ἄλλως Te οὐδὲ μαρτύρων δεῖται τὸ φανε- 
οὖν" ἄλλοι δὲ ἄμεινον ἀπολογούμενοί φασιν, ὡς φύσει 
deriv τοῖς φεύγουσιν ἀπαιτεῖν μάρτυρας ἐν οἷς ἴσασι μὴ 
ὑφεστῶτας᾽" εἰ γὰρ ἥδεισαν 54 ὄντας, οὐκ ἂν ἀπήτουν" 
τοσοῦτον δὲ εἰδέναι yon, ὅτι ἂν μὲν τοῖς ἀληϑέσι τῶν 
ἀγώνων μάρτυρες προφέρονται , ὡς ἐν τοῖρ ἐπιτροπικοῖς 
Δημοσϑένους" οἱ γὰρ δικασταὶ οὔχ ἀνέχονται à ἄνευ μαρ- 

τύρων κρῖναι" εὕρηνται δὲ καὶ λόγοι ἀμάρτυροι ὡς ἐν τῷ 

18 

χατὰ Τιμάρχου" ἐν δὲ τοῖς πλασματικοῖς oU, διὸ ἀδιο-" 

ρίστως εἰπὼν ἔπταισεν ὃ τεχνιχὸς, εἰσὶ μάρτυρες ἢ οὔ" 
Ὁ «ὦ , ἀδύνατον γὰρ ἐν τοῖς πλασματιχοῖς μάρτυρας παρενεγ- 

ϑῆναι" ἄλλως τε xol ἀσύστατα γίνεταε διὰ τῶν μαρτύ- 
“ ΙΝ . «à “Ὁ «t L. . - 3.4 “ῳ Qov γινομενα" ἔνϑεν δῆλον Ort περὶ μόνων τῶν ἀληϑῶν 

20 

ζητημάτων διαλαμβάνει" ἔϑει δὲ κεχρατηχότι χαὶ ἐν roig 
ξητήμασι καὶ ἐν τοῖς πλάσμασιν ἁπαιτεῖ μὲν ὁ φεύγων 
μάρτυρας, παρενεγκεῖν δὲ ὃ χατήγορος oV δύναται" τού- 
του yop χαὶ ὃ τεχνογράφος τελείαν αὐτοῖ τὴν ἐργα- 
σίαν ποιούμενος φησὶν εἶναι διττὸν τὸ , Vg ἀλαιον' ἢ 
γάρ εἶσι μάρτυρες ἢ οὐχ εἰσίν" ὅτε μὲν οὖν εἰσὶν, ἢ δοῦ- 
λοι tv; γχάνουσιν ἢ ἐλεύϑεροι" καὶ δοῦλοι T, ἢ τῶν ἔξωϑεν, 
7 αὐτοῦ τοῦ καταμαρτυρουμένου" δνίοτε γὰρ καὶ οἰχέτας 
κατὰ τῶν οἰχείων δεσποτῶν εἰς μαρτυρίαν παράγουσιν" so. 
τῶν μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἐχβαλοῦμεν ἐκ τῆς τύχης τὴν μαρ- 

25 

τυρίαν, εἰ μὲν γὰρ μετὰ βασάνων μαρτυροῦσι, φήσομεν, 

.34 Ven. ἰδισαν. ἣ : ; 

m 

hy 
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ὡς οὐδὲν φροντίζουσι τῶν βασάνων " κατεπήγγελται γὰρ 
αὐτοῖς ἐλευϑερία ἀντὲ τῶν ἐνταῦϑα πληγῶν ἢ ἄλλο τι 
τοιοῦτον. εἰ δὲ ἐχτὸς βασάνων, ἐροῦμεν, ὅτι οὐδὲ μετὰ 
βασάνων ἀληθὴς 3" ἡ μαρτυρία" πολλοὶ γὰρ ἑάλωσαν 

δ τὰ ψευδὴ μαρτυροῦντες, μή τι γε βασάνων &xrog* τῶν δὰ 
οἰχείων" ὥσπερ εἶπεν ὁ τεχνικὸς, ὅτε φύσει πολέμιον τὸ 
δοῦλον τοῖς δεσπόταις, οἱ δὲ ἐλεύϑεροι, ἢ ξένοι, ἢ πολῖ- 

133 ται" τοὺς μὲν οὖν ξένους αὐτὸ τοῦτο διαβαλοῦμεν, ὅτε 
ἔξωϑεν τῇ πόλει παρεισενεχϑέντες καὶ μὴ γνήσιον &yov- 

10 τες τὸ γένος, ὡς οὐδὲν ϑαυμαστὸν, εἰ φόνῳ πολιτῶν ἐφ-- 
ἠδονται" ἐϑέλουσι γὰρ κατὰ βραχὺ δαπανωμένων τῶν 

πολιτῶν ἔχειν ἐντεῦϑεν τὴν ἄδειαν" τοὺς δὲ πολίτας πα-- 

λιν ἐξεταστέον" 3) γὰρ πένητές εἰσι ἢ πλούσιοι" τοὺς μὲν 

οὖν πένητας ἐχβαλοῦμεν φάσχοντες ὡς ῥᾳδίως ἐπὶ τῷ 
15 λήμματι μαρτυροῦσιν ὥσπερ xoi Δημοσϑένης" τοῦ γὰρ 

“ἰσχίνου παρενεγκόντος μάρτυρας τοὺς Φωχεῖς, ὡς ovx 
αὐτὸς εἴη à τὴν πόλιν αὑτῶν ἀπολωλεκὼς, φησὶν" ὅτε 

εἰσί τινες ἐν αὐτοῖς ἐπὶ χρήμασι 535 πάντα ῥᾳδίως ποι- 

οὔντες " εἰ δὲ πλούσιοι, πάλιν οὗτοι ἢ πονηροὶ ἢ ἐπιεικεῖς" 
20 πονηρῶν μὲν οὖν ὄντων ἐχβαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν ἐκ 

τούτων" καὶ μάλιστα εἰ ὡς φιλόδικοι διαβαλλοιντο" εἰ δὲ 
ἐπιεικεῖς δοχοῖεν , ἐκ τῶν ἐνόντων πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν ἐχ- 
βαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν, ἢ φιλίαν τοῦ συνηγάρου αἰτιώ- 
μενοι ἢ οἶκτον, ἢ καὶ αὐτὸ τοῦτο "7 τὸν πλοῦτον αἰτια- 

25 σόμεϑα, ὅτε ϑαῤῥοῦντες διὰ τὸν πλοῦτον ὡς οὐδὲν πεί- 
σονται, ἐπὶ τὴν μαρτυρίαν ἀπηντησαν" ἂν δέ γε μὴ u- 
σιν, αἰτεῖν χρὴ τὸν φεύγοντα καὶ διαβάλλειν τὴν πίστεν, 
ὡς ἀσϑενὴ τὴν μὴ ἐκ μαρτύρων ἀλλ᾽ ἐξ εἰχότων γιγνο- 
μένην" οὐ δεῖ δὲ τοῦτο ποιεῖν ὡς ἔτυχεν ' ἀλλὰ πρῶτον 

30 ἐφορᾷν, εἰ ἐνδέχεται διὰ μαρτύρων συστῆναι τὴν ὑπόϑε- 
σιν ἢ μή" καὶ Ot ἂμ εὕρωμεν πανταχόϑεν μαρτύρων ἀ- 
πορίαν, tor. ἐπιϑησόμεϑα ἀπαιτοῦντες τοὺς ἐλέγχους" εἰ 

35 Ald. ἀληϑείςς. 586 Ald. ἐπιχειρήμασι. 587 Ald. τοῦτον. 
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γὰρ εἴησαν, εἶτα ἡμεῖς ἀἁπαιτήσομεν αὐτούς" ἐκείνων 

παρεχομένων οὗ χαλεπῶς ἁλισκόμεϑα" δεῖ τοίνυν μὴ ὕν- 

των ἀπαιτεῖν" ἀπαιτεῖν δὲ οὐ μάνον πηλικότητι χαὶ συγ- 

κρίσει καὶ τοῖς πρός τι, ἐρ ἤδη ἔφαμεν, βλλὰ xal: ἔϑει 

καὶ νόμοις καὶ δικαστηρίοις" ἔϑει μὲν οὕτω λέγοντας, 5 

ἔϑος γὰρ ὑμῖν ποιδῖμ rd τοιαῦτα" νόμῳ δὲ οὕτω" xol 

οἱ νόμοι δὲ οὕτω κελεύουσι τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν φανε- 

ρῶν. ἐλέγχων χαὶ ἀναμφισβητήτων * δικαστηρίοις δὲ οἷον" 
χαὶ γὰρ τούτου χάριν καὶ τὰ δικαστήρια συγκροτεῖται" 

ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦτο διαφέρει σύγκρισις τῶν πρὸς τι" 10 
ἄμφω μὲν γὰρ συγχριτικα " ἀλλ᾽ ἐπὰν μὲν ἀορίστως εἰς- 

ἀγηται" οἷον ὅτ᾽ ἂν λέγωμεν, ὅτι xol ἐπ᾽ ἄλλων οὕτως 
εἰώϑατε καὶ μιχροτέρων ποιεῖσϑαι τὰς χρίσεις, τοῖς πρός 
τε χρώμεϑα" or ἂν δὲ ὡρισμένως οἷον καὶ τινῶν ἀδικη- 
μάτων, χλοπῆς ἢ μοιχείας ἢ τινος τῶν τοιούτων, τότε "8 15: 

συγχρίνομεν, καὶ τούτοις μὲν roig τρόποις, ὅτ᾽ ἂν ἅπαι- 

τῆσαι βονληϑείης ἐλέγχους, γρήσῃ" ?? χρήσῃ δὲ xci ἑτέ- 
Qc 45 μεϑόδῳ" ὡς καὶ αὑτὸς φησιν 0 τεχνιχὸς ἀπὸ τῶν 

περιστατιχῶν ἀπαιτῶν τοὺς ἐλέγχους" περιστατικὰ δὲ εἴ- 
Qurat πολλάκις ὡς ἔστι ταῦτα, πρύσωπον, πρᾶγμα, ypo- 20 
γος, τόπος, τρόπος, αἰτία, ὕλη, ἐξετάζεται δὲ τὸ πρόσ- 

ὠπὸν ἀπὸ τῶν ἐγχωμιαστιχῶν, γένους, ἀγωγῆς, πρά- 
ξεως, ἐπιτηδευμάτων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν παρεπομέγων 
τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς προσώποις" οἷον πρόσωπα μὲν, τίς 

μου χαταμαρτυρεῖ ταῦτα πεποιηκέναι, δοῦλος, ἐλεύϑερος, 35 
ξένος, πολίτης. Χρόνῳ δὲ, οἷον πότε ἑωραχέναι, vux- 

veg ἢ μεϑ' ἡμέραν" ἐν πολέμῳ ἢ iv εἰρήνῃ τόπῳ 
δὲ, οἷον" ποῦ, ἐν ἀγορῇ, ἐν πόλει, ἐν ἐρημίᾳ " πραγ- 
ματικῇ δὲ, οἷον τί ποιοῦντα" ἐφ᾽ ἅπασι δὲ καὶ τὴν ai- 
τίαν ἐπιζητήσει" οἷον χέρδους ἕνεκεν ἢ) δ᾽ ἔχϑραν" καὶ 30 
τούτοις ἅπασιν ἐπεξέρχεται κατὰ διαίρεσιν προϊὼν καὶ 

38 Ald. τότε γάρ. 89 χρήσῃ alterum Ald. om. 40 
Ald. ἕτερα. 
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τὴν αἰτίαν ἀχριβέστερον ἐξετάζων, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ χυ- 
Qusragoy ἐν ταῖς δίκαις". εἶ μὲν γὰρ εἴη ὃ τὴν αἰτίαν 
τοῦ φόνου φεύγων πλούσιος, ὁ δὲ ἀνῃρημένος 41 πέγῃς, 

ἐρεῖ 43 ὁ τὴν αἰτίαν ἔχων" τίνος ἕνεχα τὸν φόνον εἴργασ-. 
δ pon; χρημάτων ἐρῶν; καὶ μὴν εὐπορώτερος μὲν ἐγὼ, ὃ ὃ 

δὲ πένης ἐτύγχανεν, εἰ δὲ τοὐναντίον, ἐρεῖ, ὅτι τὸν gó- 

yov τί βουλόμενος εἴργασμαι: apa χρημάτων ἐρῶ; καὶ 

᾿ μὴν παῖδας εἶχεν ὃ τεϑνεὼς ἂν οὕτω τύχοι ἢ συγγενεῖς" 

καὶ πάλιν εἰ. τοῦ ᾿Δλκιβιάδου λάβωμεν πρόσωπον, xal 
40 ἐπὲ τυραννίδι χρίνοιμεν, ἐροῦμεν" ὅτε ὑβριστὴς ἀεὶ καὶ - 

ἐναγης" διὸ καὶ τυραννεῖν ἐπεχείρησεν ἢ πάλιν τὸ τῶν 
134 4ϑηναίων, ὅτι νεωτεροποιοί" ὥσπερ xai Θουχυδίδης φη- 
^ ςσίέν" οὕτω μὲν οὖν ἡ αἰτία καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος καὶ 

' — ἀπὸ τοῦ διώχοντος" χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς τὸ τῆς αἰτίας 

45 ἀεὶ τηρεῖν δεῖ εἰς τὴν βούλησιν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας" τὸ 
δὲ τῆς ὕλης εἰς τὴν δύναμιν τῶν παρεπομέγων τοῖς ἐγ- 
κωμαστιποῖς προσώποις" καὶ οὕτω μὲν ὃ φεύγων χρή- 
σεται τῷ κεφαλαίῳ" ὃ μέντοι κατήγορος, εἰ μὲν ἔχει μαρ- 
τυρας, ἀπὸ τούτου 43 συνίστησιν, ὅτε χρείττων. ἡ μάρτυ- 

80 ρία καὶ τεχμηρίων χαὶ τῶν εἰκότων, παράϑεσιν τούτων 
ποιούμενος" εἰ δὲ ἐκ βασάνων παρέχοι τὸν ἔλεγχον, ὅτι 
ὁ τῶν βασάνων ἔλεγχος ἀληϑέστερός ἐστε πάλιν ἐρεῖ" 
ἀνατρέψει δὲ καὶ τὴν τοῦ αἰτοῦντος τοὺς ἐλέγχους πηλι- 
κότητα καὶ σύγχρισιν χαὶ τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῶν αὐτῶν TO 

25 πων ἐρεῖ γὰρ, ὅτι εἰ ἐπίστευσεν οὗτος ὡς ἀποτρίψασθαι 
δύναται τὸ ἔγκλημα τὸ ἐπαγόμενον nog ὑμῶν οὐκ ἂν 
ὑμᾶς ἠξίου παρέχεσϑαι, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὸ πρᾶγμα ino- 
pevero* καὶ τὴν ἀπολογίαν ταῦ ἐγκλήματος ἐποιεῖτο δε 
αὐτοῦ" εἶϑ᾽ ὡς λέγει μάρτυρας εἰ εἴχομεν, οὐκ Gv αὖ- 

80 τὸν ἔδει χρίνεσθαι ἀλλὰ τιμωρεῖσθαι" ἐπὶ γὰρ τῶν ἀφω- 

γῶν εἶσι χρίσεις, ἐπὸ δὲ τῶν ὁμολογουμένων αἱ τιμωρίαι" 

41. Ald. ἀνημένος. — 42 Ald. ἐρεῖς τὴν air. 45 Ald. et Par. 

ἀπὸ τοῦτο. Scripsi τούτου. 
| 
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τρίτον οὐχ οἷόν τέ ἐστε ravra διὰ μαρτύρων ἐλέχχεσθαι, 
αὐτὸ γὰρ τοῦτ δεδιότες οἱ ἀδικοῦντες ποιρῶνται, ἵνα μὴ, 
κατάφωροει γένωνται. τέταρτον ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα 
ἐλέγχεε αὐτόν" μετὰ ταῦτα ἀπὸ τῆς πηλικότητος" οὐδὲ 
γὰρ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀδικημάτων χρὴ μάρτυσι πιστεύ- 5 
εἰν" οἱ γὰρ μαρτυροῦντες ἢ Ó& ἔχϑραν ἢ χάριτι μαρ- 
τυρήσαντες ἑάλωσαν πολλάκις. συγκρίσει * εἰ χαὶ ἐπὶ τῶν 

μιχροτέραν πολλάκις ἐπιχειροῦσι τὰ ψευδῆ λέγειν καὶ μαρ- 

 τυρεῖν, oU χρή cs ἐπὶ τηλικούτων καὶ μεγάλων σιστεῦ- 

εἰν ταῖς x μαρτύρων στάσεσιν" εἶτα ἐκ νόμων καὶ ἐθῶν 10 

xci δικαστηρίων καὶ ἁπλῶς τοῖς τοιούτοις τύποις ἀνα- 

σχευάσεις, οἷς καὶ κατεσκεύασας. Οἷον ^* μνωμένῳ τινὶ 
κόρην" ἔπταισε κἀνταῦϑα ὁ τεχνικός" οὐδὲ γὰρ τοῦ ση- 
μείου οἱ μάρτυρες, si γε τὸ σημεῖον φανερὸν ἐν στοχασ- 
μῷ, ἐλέγχους δὲ τοῦ φανεροῦ πομίζειν ἀνόητογ᾽ ὅτε δὲ 15 

σημεῖον 1 μοιχεία δῆλον" οὐδὲ γὰρ τῆς μοιχείας τὸ &y- 

χλημα, ἀλλὰ τῆς φαρμαχείας" xal ταῦτα μὲν οἱ utu- 

φόμενοι Eguoyéves, πλὴν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον 

xai τοῦ σημείου κομίξεσϑαι μάρτυρας" ἐπὰν καὶ αὑτὸ 

ἀναμφιβόλως ἐπὶ τὸ ζητούμενον χειραγωγῇ, μηδεμίαν 20 

πρόφασιν τῷ χρώματι ἐνδιδὸν" ἄλλωρι τὸ χαὶ οὐδὲ ἀνεύ- 

ϑυνον τὸ σημεῖον ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στο- 

γασμῶν" ot, δὲ τοῦ σημείου δεικνυμένου οὐδεμία περι- 

λείπεται ἀπολογία, τὸ μὴ οὐχὶ τὴν μητέρα εἶναι τὴν 

φαρμακίδα, δηλον ἀφ '45 ὧν σύμφωνον τῷ τῆς μητρὸς 25 

λόγῳ τὸ σημεῖον" τί γὰρ τὸ κατεπεῖγον μὴ συναινέσαι 

τὸν γάμον τοῦ VEGVLOXOU τὴν μητέρα τῇ ϑυγατρὶ ἑαυ- 

τῆς, εἰ μὴ ἡ τῆς μοιχείας πρόφασις" ἐπεὶ δὲ καὶ ἢ μοι- 

χεία ἐλέγχεται, ἀναμφιβόλως ἐστὶν ἡ μήτηρ ἡ τὴν ϑυ- 

γατέρα φαρμάξασα" ἁρμόσει δ᾽ ἂν ἐπὶ τούτου τοῦ ζη- 30 

τήματος τὸ περὶ τῶν “ϑεραπαινίδων ἐνθύμημα τῷ πὰρα- 

γραφικῷ" ἵνα εἴπῃ ὅτι οὐ δεῖ ἐφ᾽ οἷς αἱ ϑεράπαιναι 

44 Οἷον μν. vivixógny Ald. om. — 45 Ald, ἀμφ᾽ ὦν. scripsi ἀφ᾽. 

* 
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ἐχϑραΐ μον οὖσαι κατεῖπον χρίνεσϑαι. — dei δὲ xal ἂν 
. χἀκιτιϑέναιθὈεοῖςμά ἄρτυσι. ϑαυμάσειε μὲν ἄν τις πῶς 

στοχασμοῦ ὄντος εἰσὶν οἱ μάρτυρες εἰς αὐτὸ 46 τὸ ἔγχλη- 
μα, οὐδὲ γὰρ δύναται ὡς ἤδη ἔφαμεν τὸ ἄδηλον μάρ- 

$ τυρας ἔχειν" ἀλλὰ ζαμεν, ὅτι ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος “7 
ἡ ἀλήϑεια τοῦ πράγματος ἐβιάζεῖο τὴν τέχνην, ὥσπερ 
xai ἐν ἄλλοις ἡ ἀληϑειὰ τῶν ἀγώνων βιάζεται πολλά- 
xig* καὶ "εἰσηγεῖταὶ τινα ἀναγχαῖα μὴ ὄντα ἐν τὴ τέχνη" 
ἀμέλει ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ κατὰ Κόνωνος αἰχίας τὸ ὁμο- 

40 λογῆσαι τὸν φεύγοντα τυπτῆσαι τὸν χατήγορον, ἀδύνα- 
τόν ἐστιν ἐν στοχασμῷ" ἄλλως rt ἀμφοτέρων τῶν με- 
ρῶν ἐχόντων μάρτυρας καὶ τὰ ἀλλήλων ἀναιρούντων, εἷ- 
τα ἐξισαζόντων, οὐχ ἔτι προσάγονται μάρτυρες" ἀλλ᾽ 

ἀναιρεϑείσης τῆς ἀπὸ τούτων ὠφελείας ἐσώϑη ἡ τοῦ 

45 στοχασμοῦ φύσις, τῷ εἶναι ἄδηλος. xci ἐξ ἄλλων ἀπο- 

δείχνυσϑαι.- 

135 Μαρκελλίνου. Ei δοῦλοι ὦσιν οἱ μάρτυρες δεῖ 

χαϑόλου διαβάλλειν, πολλὰ μὲν xoi ἄλλα, ὅτι πονηροὶ 

τὸν τρόπον ἐς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτι ἀχόλαστοι, οὐχ 
20 ἥχιστα ὅτι τοῖς δεσπόταις cti ἐχϑρὸν καὶ πολέμιον 48 

x(ty χρηστοῖς δεοπόταὶς δουλεύωσιν" ἐὰν δὲ ἐλεύϑεροε, 

δεῖ ξητεῖν πότερον ἔνδοξοι ἢ ἄδοξοι" καὶ πρὸς τοῦτο ποι- 

ἐΐσϑαι τὰς διαβολας" χρὴ γὰρ σκοπεῖν εἰ πρότερον μαρ- 
τυροῦντες ψευδομαρτυριῶν ἑάλωσαν, ἢ ἄλλως ἐπείσϑη- 

35 σαν ἢ χρήμασι διεφϑάρησαν" ἐὰν μέντοι ἔνδοξον τὸ πρόσ- 
ὠπον ἢ, ταῦτα μὲν οὐχ ἕξει γώραν" ῥηθήσεται δὲ, ὡς 

ἢ δι’ ἔχϑραν μαρτυρεῖ, ἢ πρὸς χάριν τῶν ἀντιδίκων" 
χἀχεῖνο δὲ παραγυλαχτέον, ὅτι ὅτ᾽ ἂν μέν τις διὰ προσ- 
πων μαρτυρίαν παρέγηται, μόνως τὴν διὰ προσώπων 

$0 μαρτυρίαν ἐπαινεῖν δεῖ ὡς ἀχριβεστέραν" ἐὰν δὲ διὰ 
πραγμάτων, τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἐπαινεῖν 

455 Ald. ἀντιϑέναι. 46 Ald. ravro. 47 Kewovwoc. 48 
Ársen, Viol, p. 464. φύσει γὰρ ἐχϑρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δισπόταις. 
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yon' εἰ μέντοι παρέχονται μάρτυρας ἐξ ἀμφοῖν τοῖν με- 
. ροῖν, ὁ μὲν χαϑόλου περὶ μαρτύρων ἔπαινος ovx ἔχει 
χώραν" λήσειν γὰρ ἕκαστος ἐγχωμιάξων τὰ τοῦ ἀντιδίχου. 
ζητητέον δὲ τηνιχαῦτα τὰς τῶν προσώπων διαφοράς" 

καὶ γὰρ προαιρέσεις ἑκατέρων ἐξεταστέον xal τύχην, δει- 5 
χνύντας ὡς οὗτοι μᾶλλον ἐχείνων ἄξιοι πιστεύεσθαι" μέ- 

“γιστον γὰρ 7 ἀντεξέτασις ἐν τοῖς τοιούτοις δυναται" ἐν- 

αργὲς ἡμῖν παράδειγμα τούτου. Δημοσϑένης καταλείπει 
ἐν τῷ χατὰ Κόνωνος αἰχίάς, ἀντεξετάσας ἐχεῖ τοὺς μάρ- 

τυρας καὶ διαφορὰς ἐξευρὼν γενναιοτάτας" ὁ μὲν γάρ 10 

φῆσι τοὺς ἑταίρους καὶ ἡλικιώτας σύμπαντας μάρτυρας 
παρέχεται πρὸς γάριν μαρτυροῦντας" ἐγὼ δὲ ξένους ov- 
δὲν ἐμοὶ προσήχοντας οὐδὲ δι᾽ ἄλλο τι μαρτυροῦντας πλὴν 
τὴνάλήϑειαν, ἑωρακότας 4.5" ue φοράδην ἐχ τοῦ παρατυχόν- 
tog" φερόμενον οἴχαδε" ἐὰν δὲ μὴ ὦσι μάρτυρες, τῷ χα- 8 
τηγόρῳ,, ὁ φεύγων φησὶ χρήσεται. ἀπαιτῶν τοὶςδε" “λέγει δὲ 
τοῖς περιστατικοῖς" ἐχ τούτων γὰρ ἔχει τὴν εὐπορίαν" προσώ- 
fto), οἷον τις O δούς, ὁ τίς συνειδὼς, ὃ τὶς παρὼν φαρματτουσῇ 

τῇ γυναικί" καὶ ὑποδιαιρέσει ἐνταῦϑα χρήσεται" συγκλεί- 

ων τὸν χατήγορον, οἷον πολίτης ἢ ξένος, οἰκεῖος ἢ ἀλ- 20 
λότριος, δοῖλος T ἐλεύϑερος, ἔπειτα ἁρπασὲι τὸ πρᾶ« 

jua" τί δοὺς; τὶ ποιήσὰς ; τίνι πλήξας; ξίφει ἢ λίϑῳ 
ἢ ξύλῳ ἢ ἢ φαρμάκῳ χρησάμενος ; τρόπῳ" τίνα τρόπον, 
λαϑὼν ἢ . ἐχ TOU προφανοῦς βιασάμενος ἢ ἀπατήσας: ro⸗ 
πῳ, ἐν ἀότει" ἔξω τείχους " ἐν ἐρημίᾳ, ἐπ᾿ oixiag* ἠροσ- 35 
ϑήσει δὲ χαὶ τὸν χρόνον εὐθύς" ἐν εἰρήνῃ, ἐν πολέμῳ! 

εἶτα τῷ χαιρῷ χρήσεται" ἀντὶ τοῦ χρόνου" οἷον γύχτωρ, 

ἢ μεϑ' ἡμέραν᾽ ἐφ᾽ ἅπασι τούτοις ἐρεῖ καὶ τὴν αἰτίαν' 

διατί ἄρα, ἵνα χληρονομήσω, ἵνα τῶν αὐτοῦ γένωμαι 
χύριος, ἵνα ἐχϑροῦ ἀπαλλαγῶ" ἢ διὰ φιλίαν, ἢ ἔχϑραν, 50 
ἢ ἡδονήν" καὶ ἐὰν μὲν ἅπασι τούτοις ἐξῇ, χρηστέον πᾶ- 
σε" δυσχερὲς δὲ πάντα εὑρεϑῆναι ἐν προβλήματι" αὐτίχα 

48* Ald, ἑωρακότες. scripsi ἑωρακότας. sensu potius, quam verbo 

— — — 
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ὃ τὸ γεοσφαγὲς σώμα ϑάπτων. ἐν ἐρημίᾳ xai φόνου 
χρινόμενος , Οὔτε τῷ πράγματι, οὔτε τῷ τόπῳ, οὔτε χγρό- 
γῳ χρήσεται, οὔτε μὴν τρόπῳ" ὡμολόγηται yap ix τοῦ 

ψεοσφαγοῦς, xol ἐν ἐρηαίᾳ εἶναι" ἐν δὲ τῷ ἀσώτῳ εὑ- 
5 ρίσχεται πάντα" ὁ δὲ χατήγορος ἀποδείξει τὸν διὰ τῶν 

πραγμάτων ἔλεγχον ἀχριβέστερον τοῖ διὰ τῶν προσώ- 
πων" ὃ καὶ Δημοσϑένης ἐποίησεν ἐν τῷ κατ᾿ «Αἰσχίνου - 
ἀπορίᾳ γὰρ μαρτύρων τεχνιχῶς ἐπὶ τὰ πράγματα κατ- 
ἐφυγεν" καὶ ἄλλο δὲ τεχνικῶς ὁ ῥήτωρ πεποίηχε" μετὰ 

40 γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαί- 
τησιν εἰσήγαγεν, ὡς ἤδη λύσας διὰ τῶν πραγμάτων καὶ 
τῶν τεχμηρίων" ἐπεὶ πῶς ἂν ἀντέϑηκε τοῖς ἐλέγχοις τὰ 
πράγματα μὴ χατασχευάσας πρῶτον αὐτά" χαϑόλου δὲ 

- γνωστέον ὡς ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν tx τῶν ἀτέχνων 
45 πίστεων λαμβάνεται, μαρτύρων, διαϑηχῶν, ψόμων, ψη- 

φισμάτων, ἐπιστολῶν, βασάνων" ὁ δὲ Δημοσθένης καὶ 

τὴν ἀπὸ τῶν πεπονθότων μαρτυρίαν ποιεῖ ζητοῦντα, 

τὸν Aioxivnv, διατί μὴ χαταμαρτυροῦσιν οἱ τῶν ἐχπε- 
πτωχότων ^? οἱ μὲν oiu βέλτιστοι καὶ δικαιότατοι xol 

: 126 ἑξῆς πρὸ πάντων δὲ μετὰ τὸ παραγραφικχὸν ἡ τῶν ἐλέγ- 
χων ἀπαίτησις τέτακται, ἵνὰ μὴ προανέλῃ τὸ ἰσχυρὸν 
τοῦ κατηγόρου, λόγῳ δὴ τὸν ἀπὸ τῶν σημείων ἐλεγχον" 
ξητητέον δὲ, πὼς ἐκβαλοῦμεν' χαὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαί- 

τησιν" λέγομεν, ὅτι ἐρεῖ ὃ χατήγορος ὁ μὴ ἔχων μάρτυ- 

25 ρας, μείζονα εἶναι τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον, ὃ 
δὲ αἰτῶν τοὺς μάρτυρας οὕτως ἀπαιτοίη δεινώσας τὸ 
ἔγκλημα" ὅτι περὶ μεγάλων ὁ χίνδυνος xol οὐ δίχαιον 
ἐξ ὑπονοίας χρίνεσϑαι ψιλῆς" εἰ γὰρ καὶ περὶ χρημάτων 
ἣν, οὐδ᾽ οὕτως ἐχρὴν ἐξ εἰχότων μὲ χρίνεσϑαι" τούτου 

δὺ γὰρ χάριν τὰ διχαστήρια γίνεται, ἵνα τἀληϑὴ “ζητῶσιν * 

χωλῶς οὖν ὁ γόμος ἐποίησεν οὐχ ἁπλῶς κατηγορεῖν, 

ἀλλὰ μάρτυρας ἀξιῶν παρέχεσϑαε τὸν χατήγορονς 
᾿ "H 

exprimit locum Dem, p. 1266 et 1267. 49 Ald. ἐμπεπτωκότω». 
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'H βούλησις καὶ ἢ δύναμις ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώ- 
"y γίνεται, δηλονότι τῶν ἐγχωμιαστικῶν᾽ καὶ Ore μὴ εἴη πρόσωπον 
ὡρισμένον, πάντα ἢ σχεδὸν ἐμπεσεῖται" εἰ δέ τι τῶν ἄλλων, κατὰ 
τὰ εὑρισκόμενα χρησόμεθα" οἷον νέος πλούσιος" ἔχει γὰρ ἐνταῦϑα 
ἡλικίαν καὶ τύχην͵ ἐξετάσαι καὶ τὰ παρακολουθοῦντα τούτοις" τὰ D 
δὲ ἐγκωμιαστικὰ δηλονότι ἔστι τάδε' γένος, ἀγωγὴ, παίδευσις, ἥλω 
κία, φύσις ψυχῆς καὶ σώματος, ἐπιτηδεύματα, πράξεις, 0 καὶ ἰσχυ.-- 
οὗτατον κεφάλαιον, τύχη , οἷον πένης ἢ πλούσιος, καὶ τὰ τοιαῦτα" 
ταῦτα δὲ ἐπ᾽ ἀμφοῖν μὲν ἰσχύει ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους ἐξεταζόμενα, 
καὶ énl τῆς βουλήσεως καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως" μᾶλλον δέ τινα ἐν 10 

τῷ ἑτέρῳ, ὥσπερ τὰ τῆς τύχης, οἰκειότερά ἐστι τῆς δυνάμεως" οὕτω 
καὶ τὰ τῆς ἡλικίας τῆς βουλήσεως" δρῶντα. οὖν ταῦτα δε; πλεονά- 
Cur, ἔνϑα ἂν μᾶλλον οἰκειούμενόν τὶ αὑτῷ φαίνηται. 3 βούλησιν δὲ 
xa) δύναμιν ἐξετάζειν οὐχὶ τῶν κρινομένων μόνον πρεσώπων δεῖ, ἀλλ᾽ 
ὅσα περ ἂν ἔχοι τὸ πρόβλημα" αὐτίκα τὸν τοὺς ἀποκηρύχτους τρέ- 45 - 
φονταὰ νέον. πλούσιον καὶ φεύγοντα τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ὃ κρίνων 

μάλιστα ἰσχύει τῆς ποιότητος τῶν ἀποκηρύκτων ἐταζομένης" 3 
: διὸ δεῖ σκοπεῖν dv ἅπασιν, 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ἐξήτητιχι 5 τί δή- 
ποτε μὴ, προτέταχταν ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις τῆς 20 
ἐλέγχων ἀπαιτήσεωρ, καὶ ταῦτα τῆς βουλήσεως χαὶ τῆς 
δυνάμεως λυτικῆς οὔσης ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ παντὸς ᾿ 
ἐγκλήματος" ὅτ᾽ ἂν γὰρ ἀποδείξῃς τὴν ποιότητα τοῦ 
προσώπου ἀνοίχειον οὖσαν τοῦ ποιῆσαι, ἢ ὁ κατήγορος | 
σάλεν, οἰκεῖον ἅπαν τὸ πρᾶγμα ἀπέδειξας" λέγομεν ον, 25 
ὅτι ii ἄτεχνοι πίστεις πανταχοῦ τῶν ἐντέχνων εἰσὶν 
ἰσχυῤότεραι" ἄτεχνοι μὲν οὖν εἰσι. “μαρτυρίαι, γόμοι, καὶ 
τὰ τοιαῦτα" οὗ γὰρ δεῖ τέχνης" ἔντεχνοι δὲ αἱ διὰ τῶν 
ἀποδείξεων καὶ " τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως". ἐπειδὴ οὖν $ 
τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τῶν ἀτέχνων ἐστὶ, προτέταχται" 30 

4 Ald. πάντας. 2 Ald. φαίνεται. 5 ἐταζομένης Ald. et 

Par, 4 Ebenen τί δήποτε — — προτέταχται Ven. om, tum 
ita icipit; ἡ dà βούλησις καὶ δύναμις ὠνόμασται μὲν κι T. A. — 85 
Ald. éx. 

HRhetor.IV. , ! 22 - 
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ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ τὴν τὸ διάνοιαν xol τὴν δύναμιν 
τοῦ δεδραχότος πανταχόϑεν ἐπισχοποῦντας, τὸ βουλεύ- 
εσϑαί τε xol τὸ δύνασϑαι διὰ τῶν προσηχόντων ἐπε-: 
χειρημάτων χατασχευαάζειν" ἔστε δὲ κοινὰ χεράλαια ἀμ-- 

p φοτέρων, πολλὴν δὲ ἔχει πρὸς ἄλληλα τὴν συγγένειαν" 
καὶ τῇ φύσει μέν ἐστιν ἀχώριστα" ἄνευ γὰρ ϑατέρου 

ϑάτερον οὐδὲν ἰσχύει, οὐδὲ εἰς δικαστήριον εἰσάγεταε, 
“- , , «e» 5 3 -ὦ , 

TO δὲ λόγῳ χωρίζεται" oT ἂν γὰρ τὸ μὲν αὐτῶν πανυ 

s 7νώριμον ἢ καὶ δηλον, τὸ δὲ ἀδηλον, τὸ μὲν ἀδηλον 7 

«οκατασχευάζξεται, τὸ δὲ δῆλον παραλιμπανεται" ἔστε δ᾽ 
ὅτε xol ἡ δύναμις ἐχλείπει ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου" τύραννος 
ἐκήρυξεν, ὃ τὸν πατέρα ἀποχτείνας δορυφοῤείτω us* νε- 
«νίσκος χεφραλὴν πρεσβύτου * δείξας ὡς τοῦ πατρὸς, 
ἐδορυφόρεε τὸν τύραννον" δορυφορῶν ἀνεῖλε" τὸν τύραν- 

45 νον" xal χρίνεται πατροχτονίας" οὐδαμῶς οὖν ἐνταῦϑα 

τὴν δύναμιν χατασχευάσομεν;, διὰ τὸ πάνυ δῆλον" δυνα- 

τὸν γὰρ νεανίσχῳ πατέρα πρεσβύτην ἀνελεῖν. *? πλα- 
τύνεταν δὲ τὰ κεφάλαια ταῦτα τοῖς ἐγχωμιαστιχοῖς τό- 
ποις" γένει, πατρίδι, ἀγωγῇ, φύσει, ἐπιτηδεύμασι, noa- 

40 ξεσεν, ** τὰς δὲ πράξεις τριχῶς ἐξετάσομεν" ἀπὸ τοῦ 

137 ἴσου" ἀπὸ τοῦ μείζονος" ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος" οἷον ἐρεῖ ὃ 
φεύγων" ἀπὸ μὲν τοῦ ἴσου" ὅτε τοῖς ἄλλοις δημαγωγοῖς 
καὶ τοῖς εὐνοοῦσι τῇ πόλει παραπλησίας ἑχάστοτε τιμῆς 
ἀπολαύων *? οὐδαμῶς ἂν εἱλόμην τὴν τε πρὸς ὑμᾶς 

45 ὑπερϑεῖναι 1? πίστιν, καὶ τῶν ὁμοτίμων καταδεέστερος 
ἐπιδειχϑῆναι" ἀπὸ δὲ τοῦ μείζονος οἷον εἰ χρίνοιτο ἐσὲ 

6 Ven. βούλεσϑαι. 7 Ven. ἄδηλον πάντη. 8 Ven. 
πρεαβυτέρο. 59. Ven. ἀνεῖλεν αὐτὸ. {10 Sequitur in Ven. 
ἰστέον δὲ, ὅτι ἐκ τῶν κοινῶν κεφαλαίων οὗ κινοῦνται ἀντιϑέσεις, 

πλὴν ὅταν ἀξίωμα ἔχῃ τὸ φεῦγον πρόσωπον, οἷον ὡς ἐπὶ Περι-- 

xMovg τοῦ κρινομένου τυραννίδος διὰ τὰς πανοπλίας. Πλατύνεται 

τὰ xep. 11 πράξεσιν Ven. om. — 12 Ald. ἀπολαβων. Ven. et 
Par. ἀπολαύων. 415 Ven. ὑπερβῆναι. 
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χλοπῇ ἐρεῖ" ὡς εἶχερ ἥττων ὑπῆρχον τῶν αἰσχρῶν λημ- 

μάτων, 14 οὐχ Gy τοιούτοις ἐπεχείρουν, ἃ καὶ τὴν εὖπο- 
ρίαν ἐλαχίστην xol τὴν ἀτιμίαν ἐφάμιλλον τοῖς μείζοσι 

χορηγεῖ τῶν ἀδικημάτων" ἀλλ᾽ ἐπὶ προδοσίαν ἔτρεπον. 
τὴν γνώμην" xol xarà τῶν ἐν ἱεροῖς 5 γρημάτων ὧπλι- δ 
ζον τῶ γεῖρδ᾽ τούτων γὰρ ἑκάτερον ἰδίᾳ πλουσιώτα-. 
τον ἀνέδειξε τὸν ὑπὲρ τῆς αἰσχροχερδείας μηδ᾽ ὁτιοῦν. 
ὀχνοῦντα *6 τῶν δεινῶν' τούτων δὲ πρὸς ἔννοιαν οὐδὲ 
πώποτε ἐλϑὼν 57 πρόδηλον ὡς καὶ τὰ σμιχρὰ ταυτὶ πε- 
Qiéqoovoby* ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάσσονος οὕτως ἐπιχειρήσει" 10. 

οἷον εἰ περὶ ἱεροσυλίας χρίνοιτό τις, 13 λέξει, μὴ γὰρ v- 
᾿βοιστὴς γέγονα πώποτε; μὴ κλέπτων ἑάλων; 5 μὴ ϑρα- 
συνόμενος πρὸς ove ἤἥχιστα ἐχρῆν; μὴ κύβους καὶ παροιτ 

. ψίας ἀγαπῶν; ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἂν εἰπεῖν ἔχοι" ὁ τοίνυν ἐλευ- 
ϑέραν τῶν τοιούτων τὴν διάνοιαν χεχτημένος εὔδηλον 15 
ὡς ?? xol τὰ μείζω παντελῶς ἂν ἔδεισε, τὴν T& TOU δαι- 
μονίου μῆνιν εὐλαθούμενος, zal τὰς ἐκ xov νόμων τιμὼω- 
ρίας τοῖς τοιούτοις ἐπηρτημένας καταπεπληγμένος" ἀνα- 
τρέψει δὲ ὃ κατήγορος τὴν τριπλὴν 33 ταύτην τῶν πρᾶ- 
ξεων ἐξέτασιν ἀπὸ 33 τῶν αὐτῶν τόπων" ἀπὸ μὲν τοῦ 30 
ἔσου, εἰ πρότερον εἴη χεχλοφὼς 0 φεύγων καὶ νῦν xpi- 

voito περὶ κλοπῆς" ὅ v8 ?* γὰρ πρότερον ὑφελέσϑαι τὸ 
ἀλλότριον ἐσπουδακὼς εἰχότως xal νῦν ἐπὶ τὴν παρα- 

πλησίαν χεχώρηκε τῶν xaxov παλαίστραν" ἀπὸ δὲ τοῦ 

μείζονος εἰ πρότερον ἱεροσυλήσας εὥστερον φεύγει ?5 περὶ 26 
κλοπῆς" ὃ γὰρ πρὸς Ls σὺν ἁνοσίᾳ Tij χϑιρὶ σπαρελ- 
ϑὼν 35 οὗτος οὐδὲ τὴν κλοπὴν ἡγήσεται τὸ τῶν yaÀt- 

44 Ven. πλημμελημάτων. 15 Ven.inserit: πειμένω; — 16 
Ald. ὀκχνοῦνται. 47 Ven. ϑὼν οὐδὲ πώποτ. 418 Ven, τίς 
κρίνοιτο, 19 Ven. ἑάλ. 40 Ven. ὅ τις τὰ μείζονα. — 21 
Ven. τοῦ δὲ δαιμ. τὴν μῆνιν ἐξευλαβούμενο. 2κ 2 Ald. τριπλῆ. 
23 Ven. διώ. 24 Ven. ὅτε ὁ yàg. — 35 Ven. φεύγο. 36 
Ald. περιεελϑὼν. Ven. et Par. παρελϑὼν. 

22. 
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πωτάτων, ἀπὸ. δὲ «τοῦ ἥττονος εἰ πρότερον κλέψας νῦν 
ἱεροσυλίας φεύγει "7 γραφήν" ὁ γὰρ τοῖς μιχροτέροις ?* 
τῶν ἀδικημάτων παιδοτριβήσας τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ὁδῷ 
βαδίζων ἐπὶ τὰ μείζω 359 χεγώρηχε τῶν πονηρευμάτων" 

ὅ xal παιδιὰν ἡγησάμενος τὴν χλοπὴν ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν 
ὡς τι τῶν σπουδαιοτάτων χεγώρηχεν" διαιρήσεις δὲ τὴν 
αἰτίαν εἰς δύο, εἴς τε τὴν προχαταρχτιχὴν  χαὶ εἰς τὴν 
τελιχήν" οἷον εἰ ὕβρεώς τις κρίνοιτο, ἐρεῖ" ὕβρισας, ἔγ- 
ϑρα! γὰρ ἐκίνει σον "51 πρὸς ὕβριν τὸν λογισμόν" αὕτη 

10 προχαταρχτικὴ αἰτία καλεῖται" ἄρχει γὰρ ἡ ἔχϑρα τῆς 
ὕβρεως" τελιχὴ δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου εἰ 3: κρέμοιτο 
τὸν πατέρα ἀνελώγ" ἀπέχτεινας τὸν ́ πατέρα" χληρονομή- 
ge γὰρ ηλπιζες" καὶ ἐπὶ Περικλέους" πανοπλίας κατε- 
σχκευάσω 5 τοσαύτας" τυραννίδα γὰρ κατὰ τὸ» δήμου 

46 περιεσχόπεις" iGréov δὲ ὅτι ποτὲ μὲν τὸ ἕτερον λέγοντες 
συνυπακουόμενον ἔχομεν καὶ ϑατερον" ποτὲ δὲ ἄμφω 
τάττομεν πλατέωβ κατὰ τὴν τοῦ λόγου χρείαν" ἢ τὴν 
βούλησιν προτάττοντες ἢ τὴν δύναμιν" ἐπειδὴ δὲ ὃ η- 
τροφάνης ἔφη τὴν δύναμεν ἐν τῷ στοχασμῷ τοὺς φεύ- 

80 γοντας παραλιμπάνειν, ὅτ᾽ ἂν ὑπώρχρντες δυνατοὶ κρί- 
ψωνται 5 τυραννίδος ἐπιϑέσεως, χρὴ ywocxaur, ὡς οὐδὲ 
ἐχεῖνοι παραδραμοῦνται τὴν δύναμιν ἀνεξέταστον" ἢ σιω- 
πῶντες ἑαυτοῖς συνειδέναι δόξουσιν" ἀλλὰ τὸ χρινόμεγον 
ὠτὶ πλέον evirgovaw* ?5 οἷον ἐπὶ τυραννίδος" ἀναριϑμής-- 

26 τῶν χρεία χρημάτων τοῖς τοιούτοις, στρατιωτῶν, συμμά- 
Xov* ταῦτα δὲ παρασχευάζξειν τοὺς ?9 ug. πλούτῳ ὕπερ-- 
βάλλοντας ἀδύνατον" ἐμοὶ δὲ. χρήματα μὲν ἐκ πατέρων 

. 27 Ven. φεύγο. 28 Ven. μικροῖς, — 29 Ven. μείζόνα κε- 
χώρηκεν. 80 Ald. καταρχτικὴν. Ven. et Per. προκατ 31 Ven. 
σοί.  . 82 Ven. sr χρίγοιτο υἱός. 55, Ald. et Par. xaza- 
σχευάσω. Ven. παρεσκευάσω. 54 Ald. et Ven. χρένονσαι. Par. 
κρίνωνται. $5 Ven, αὐξήσαντες, οἷον ἐσὲ τυρ. ὡς ἀγαριϑμήτων 
χρεία. 86 Ven, οὗ μὴ τοῖς πλούτοις Un. 

l 
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ἐστὶν, ὅσα μὴ πένητα δείχνυσι" καὶ πρὸς Ἶ τὰς ὑπὲρ 

τῆς πατρίδος κατὰ τὸ δέον εἰσφορὰς ἕτοιμον ἀπεργά- 
ξεται" τυραννίδα δὲ καὶ τὴν κατὰ 55 τῶν πολιτῶν ἐπα- 

vacraci οὐδὲ ὄναρ περισχοπεῖν ἐπιτρέπει" 35 ᾿Ιστέον ὡς 
“ ἐπὶ μὲν τῶν ὡρισμένων ἀεὶ τῷ προκαταρχτιχῷ καὶ συμ- $ 
περασματικῷ αἰτίῳ χρησόμεϑα" xal πρὸς χατασχευὴν 

τούτων τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἰσχυροτέροις οὖσιν" ἐπὶ δὲ 
τῶν ἀορίστων μόνῳ τῷ ἀπὸ τῆς αἴτίας, οἷον νέος πλού- Ἀ 

σιος" παρακολουϑεῖ γὰρ τῷ μὲν πλούτῳ τὸ πλεονεχτι- 138 
κὸν, τὸ βίαιον, τὸ ἀκόρεστον" Tij ψεότητε δὲ τὸ ϑρασὺ, 10 
τὸ εὔτολμον, τὸ ὀξύϑυμον, τὸ ὀξύῤῥοπον" ταῦτα δ᾽ ἐπ᾿ 
ἀμφοῖν ἰσχύει" ἐπειδὴ ταῦτα ἃ κατέλεξεν ἀναμὶξ ἐστι 
πρέποντα τῇ δυνάμει, πρέποντα τῇ βουλήσει, διὰ τοῦτο 

φησι ταῦτα ἐπ᾿ ἀμφοῖν μὲν ἁρμόττει" τὸ δὲ ἀφ᾽ ἑχατέ- 

gov, δηλονότι καὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώχοντος, ἀμ- 15 
φοτέρων γὰρ τὸ χεφάλαιον, ᾿Ιστέον ὡς ἐναντιώτατα 
ταῦτα ἀλλήλοις ἐστὶ τὰ κεφάλαια" ὅτε μὲν γὰρ ἡ βού-" 
λησις ἔῤῥωται, ἡ δύναμις ἀσϑενεῖ" καὶ ἔμπαλιν" οἷον 

Περικλέα εἰ χρίνοιμεν, προδοσίας ἐγταῦϑα τὴν δύναμιν 
ἐῤῥωμένην᾽ ἔχομεν, τὴν δὲ βούλησιν ἀσϑενὴ" ov γὰρ εἰ- 20 

χὺς, τὸν ἐν τιμῇ καὶ δόξῃ τοιαύτῃ προδοῦναι ἐϑελῆσαε 

καὶ μάλιστα τὸν πείσαντα αὐτοὺς τὸν πρὸς Πελοποννη- 
σίους ἀρασϑαὶ πόλεμον" ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐνδόξων ἡ βού- 
λησις ἀσϑενεστέρα" ἐπὶ δὲ τῶν ἀδόξων τὸ" ἐναντίον ἡ 
μὲν βούλησις ἔῤῥωται, ἡ δὲ δύναμις ἀσϑενής" οἷον εἰ 25 
χρίνοιτο Φρύνων ἢ Αἰσχίνης προδοσίας 1j τι τῶν τοιού" 
των προσώπων" ταύτῃ καὶ Δημοσϑένης τὴν δύναμιν 
ἐδτάξων ἐν τῷ κατ᾽ «Αἰσχίνου , ἔπει δὴ ἀδόξου ὄντος τοι 
προσώπου οὖχ ἣν πιϑανὴ ἡ δύναμις, ἀνέμιξεν αὐτῷ τὸ 
τῆς πόλεως ἀξίωμα εἰπών" oU γὰρ εἰ φαύλοις χρῆσϑε 49 59 
πρὸς τὰ κοινὰ ὑμεῖς, xol τὰ πράγματά ἔστε φαῦλα, ὧν 

37 πρὸς Ven. om. 38 Ald. τὴν κατὰ τὴν. — 759 Sequen- 
Wa Ven. om, usque ad p. 144. Ald. 40 Ald. χρῆσϑαι. 
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ἡ πόλις ἀξιοῦται καὶ ἑξῆς" δεῖ τοίνυν ταῦτα μεϑοδεύειν, 
καὶ ἀσϑενοῦς μὲν οὔσης τῆς δυνάμεως εἰ τὸν χατήγορον 

μελετῶμεν, τὴν μὲν βούλησιν κατὰ εἰσαγωγὴν εἰσάγειν, 
τὴν δὲ δύναμιν χατὰ ἀντίϑεσιν, ἀπολογούμενον δὲ τὸ . 

ὃ ἐναντίον τὴν μὲν βούλησιν χατὰ ἀντίϑεσιν, τὴν δὲ 
δύναμιν κατὰ εἰσαγωγήν" xoi τὸ ἐναντίον πάλιν ἰσχυρᾶς 
οὔσης τῆς βουλήσεως ὁμοίως ἀντιστρέφειν" ἔστι δὲ τὸ 

| μὲν κατὰ εἰσαγωγὴν, ὅτε αὐτὸς ὃ διώκων εἰσφέρει τὸν 
λόγον" οἷον εἰχὸς γὰρ αὐτὸν χαὶ βουληθῆναι ὡς ὑπερ- 

40 ἥφανον xol μὴ ἀνεχόμενον ταὐτὰ τοῖς πολλοῖς ἔχειν" τὸ 
δὲ κατὰ ἀντίϑεσιν, ὅτε ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος ποιεῖ τὸν 
λόγον" οἷον ἀλλ᾽ ovx ἐδυνάμεϑά φησι προδοῦναι" τοῦς 
To δὲ γίνεταν διὰ τὸ ἐν τῷ μὲν μὴ ἰσχύειν σαφῶς τὸν 
ἔλεγχον καταστῆσαι" àv δὲ τῷ κατὰ ἀντίϑεσιν εὔπορον 

15 εἶναι σφόδρα καὶ σαφὴ τὴν λύσιν" εἰ γὰρ «Αϊσχίνης χρί- 
γοιτο, τὴν μὲν βούλῃσιν ὡς iv ἀντιϑέσει εἰσάξομεν" οἷον 
ἀλλ᾽ οὐχ ἡβουλόμην. φήσει" τὴν δὲ δύναμιν κατὰ εἰσα- 
γωγὴν, ὡς Δημοσθένης" ὅτι εἰχὸς αὐτὸν δυνηθῆναι 
πρεσβευτὴν Ὀντα" εὑρίσχεται δὲ xol ἡ βούλησις καὶ ἡ 

40 δύναμις, ἐπὰν τὸ πρόβλημα πρόσωπα ἔχει χρινόμενα" 
ἐπὶ γὰρ τῶν ἀορίστων οὐκέτι" ἡ δὲ ἐργασία τῆς fovin- 
σεως γίνεται ἀπὸ τῆς αἰτίας" ἡ δὲ αἰτία, m μέν ἐστε 
προκαταρχτικὴ, T] δὲ τελικὴ, προχαταρχτικὴ μὲν ἀπὸ 
τῶν παρελϑόντων" οἷον δι᾿ ἣν xoi διότι ἡβούλετο τοῦτο 

45 πρᾶξαι" τελικὴ δὲ ἀπὸ τῶν μελλόντων" οἷον οὗ ἕνεχεν 
ἠβούλετο" x«l προχαταρχτικὴ μὲν οὕτως" ἐγράφη ψή- 
φισμα καϑόδου Δημοσθένει, Δημάδης ἀντειπὼν 41 ovx 
ἔπεισεν᾽ εὕρηταε χατιὼν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς χώρας 
νεκρὸς ἀσχύλευτος “ημοσϑένης, καὶ χρίνεταν Δημάδης" 

30 ἐνταῦϑα ἡ βούλησις ἐκ προχαταρχτιχοῦ αἰτίου οὕτως" 
ὅτι διὰ τὴν φϑάσασαν ἔχϑραν διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ μὴ 
πεῖσαν" διὰ τὸ πολλάχις ὑπ᾽ αὑτοῦ χριϑῆναι" διὰ τὰς 

“ 

41 Ald, ἀντιπὼν οἱ 1. 28. κατικών. 
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γεγενημένας ὑπὸ σοῦ χλοπάς" διὰ τὸ δέος τῆς προδο- 
σίας εἰκὸς αὐτὸν ἀνελεῖν" τελικὴ δὲ οὕτως" ἵνα χατὰ τὸ 
λοιπὸν μηδένα ἔχῃς τὸν ἐναντιούμενον" ἵνα τῷ δέει ὧν 
eade δΔημοσϑένης xal οἱ ἄλλοι ἡσυχάζοιεν καὶ ur Tí σου 

. τὸ λοιπὸν χατηγορήσῃ᾽ ἕἔτε χατασχευάζεται ἀπὸ τῶν δ᾽ 

παρεπομένων τῷ προσώπῳ, γένους, ἀγωγῆς, πράξεως, 
ἡλικίας" τὰ γὰρ ἐπιτηδεύματα καὶ ἡ τύχη τῆς δυνάμεως 
εἰσιν" τέμνεται δὲ τὸ γένος εἴς τε πατρίδα xol προγό- 
γους" Οἷον φέρε εἶ χρίνοιτο ᾿Αλχιβιάδης τυραννίδος ἐπι- 
ϑέσεως, ἔλεγεν ἄν. Ὅτι ovx ἂν ᾿4ϑηναῖος ὧν xclivi10 - 
δημοχρατουμένῃ πόλεν ἀνατραφεὶς ἡβουλόμην τυραννεῖν" 
καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ πόλεως καὶ πατρίδος" ἀπὸ δὲ τῶν 

προγόνων, ὅτι ᾿Δλχμαιωνίδης 41:8 ὑπάρχων, οἵ ὑπὲρ τῆς 
δημοκρατίας ἔφυγον στασιάσαντες πρὸς τοὺς τυράννους 

καὶ ἀνεχτήσαντο αὐτὴν τοῖς ἰδίοις, κινδύνοις" UOTE καὶ 45 

ix τοιούτων γεγονὼς xoi ἐκ τοιαύτης πόλεως πεφυκὼς 
ἐν ἔϑει' οὔσης δημοχρατεῖσϑαε ἐβουλόμην ἥκιστα τυ» 
ραννεῖν᾽ ix τῆς ἀγωγῆς δὲ, οἷον οὐχὶ τοιούτοις. ὠμίλησα, 
“Σωκράτει καὶ Περικλεῖ τοῖς δημοτιχωτάτοις τῶν πολι- 

τῶν" ἀπὸ δὲ τῶν πράξεων" οἷον Μαντινέας ἐποίησα 30 
συμμάχους" τῇ πόλει τὰ χράτιστα Πελοποννήσου συν- 
ἔστησα, οὔχουν δύναμιν περιεποίουν καὶ συμμαχίαν του- 
αὐτὴν *? τῇ πόλει, εἰ τυραννίδι ἐπιϑέσϑαι ἡβουλόμην" 
οὕτω xal δΔημοσϑέϑης, ξητουμένου δὺ εὔνους ἐστὶ τῇ πόλει, 

ἀπὸ τῶν πράξεων συνέστησε τὴν ἑαυτοῦ εὔνοιαν οὕτως 35 

εἰπών, ὅπου Βυζαντίους, Περινϑίους, Εὐβοίας, 43 "4. 
χαιοὺς συμμάχους ἐποίησα τῇ πόλει" ἀλλὰ καὶ κατ᾽ Ai- 
σχίνου λέγοντες οὕτως ἂν εἴποιμεν ἀπὸ τοιούτων συνι- 

στῶντες τὸ βούλεσθαι αὑτὸν τὴν προδοσίαν" ὅπου καὶ 

ὃ πατὴρ αὐτοῦ παιδεύων ξύλου καὶ πεδῶν ἡνείχερο᾽ καὶ 30 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἔμπουσα ἐκαλεῖτο καὶ τυμπανίστρια ἦν" 

* 

41* Ald. ᾿Αλκμαιονίδης. 42 Ald. τοιαύτῃ. 45 Ald. διζαντίους, 

Περιναίους, Evfloaíag. 
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ὥστε τῶν, παρεπομένων TQ προσώπῳ ταῦτα μὲν τῆς Bov- 
᾿λήσεωρ ἐστὶ τὰ τρία" γένος, ἀγωγὴ , καὶ πρᾶξις" πρὸς 
τούτοις δὲ χαὶ τὸ τῆς ἡλικίας" ἡ δὲ εύχη καὶ τά' ἐπιτη- 

δεύματα τῆς δυναμεώς εἰσιν" διὰ γὰρ τούτων χατα- 
p σχευάζεται ἡ δύναμις, οἷον πλούσιος ἧς. ἀφορμῶν eU- 

πόρδις" ἐπιτηδεύματα ** δὲ, οἷον ἰατρὸς ἧς, ἡδύνω 
᾿φαρμάξαι᾽ ῥήτωρ, πεῖσαι καὶ προδοῦναι" εἰδέναι δὲ χρὴ, 
ὡς παρῆχεν ὃ τεχνικὸς τὰ τῆς αἰτίας τῆς τε προχαταρ- 

κτιχῆς καὶ τελικῆς, δι᾿ ὧν μάλιστα χατασχεύαζεται ἡ 

40 βούλησις" πρῶτον δὲ τὸ ἔϑνος ὅϑεν ἐστὶν ὃ φεύγων πὰ- 

ραλήψεται o κατήγορος" πολλὰ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἐλαΐ- 

τώμασιν οἰκείοις γνωρίζεται" οἷον Θρᾷκες ἀνδροφόνοι 

γνωρίζονται" καὶ λῃσταὶ Αἰτωλοί" οὕτω καὶ Δημοσϑένης 

τοὺς Φασηλίτας διαβάλλει" xo οὐκ ὥχνησε τοῦτο ἐν 

45 προοιμίῳ ποιῆσαι εἰπών, οὐδὲν καινὸν διαπράττονται ol 
(φασηλῖται, ὦ δικασταί" xci οὕτω μὲν ἀπὸ τοῦ ἔϑνους 

διαβαλοῦμεν" 45 δεύτερον ἀπὸ τῆς πατρίδος" ὅτι τὸ μὲν 

ἔϑνος ἅπαν ἐπὶ τούτοις γνωρίζεται" μάλιστα δ᾽ οἱ τήνδε 
τὴν πόλιν οἰκοῦντες, ὄῷεν ἐστὶν ὁ χατηγορούμενος" ἑξῆς 

20 λοιπὸν ἐπὶ τὸ γένος ἐρχόμεϑα" xoi τοῦτο διαιρήσομεν 
εἴς τὸ προγόνους καὶ πάππους καὶ πατέρας" καὶ ἁπλῶς. 

εἰπεῖν οϑεν δυνάμεϑα διαβολῆς εὐπορίαν λαβεῖν" τοὺς 

μὲν φαύλως 46 βεβιωχότας παραλαμβάνοντερ" εἰ δέ τε 
σεμνὸν εἶναν ἐν τῷ γένδι δοκεῖ τοῦτο ἑχουσίως παρα- 

25 λιμπάνοντες, παραλαμβάνοντες δὲ τὸ γένος, ἐροῦμεν &b 

τι παραπλήσιον ἔπραξαν οἱ πρόγονοι φάσχοντες, ὅτε 
ξένον οὐδὲν, τὸν ix τοιούτων ἀγόμενον τὰς ἐχείνων πρά- 

ἕξεις ἐζηλωχένανι xol τὰ ὅμοια, ὡς ἂν ὃ καιρὸς καὶ y 
τῶν προσώπων ποιότης yopnym'"' μετὰ τοῦτο τὴν γρα- 

50 χὴν ἐξετάσομεν" οἷον εἰ μοιχείας τινὰ χρίνοιμεν, ἐροῦ- 
μὲν, ὅτι ἐν τρυφῇ χαὶ χώμοις καὶ τοῖς τοιούτοις πολ- 

44 Par. ἐπιτήδευμα. 45 Ald. ἔϑους βαλοῦμεν. et l. 18. ἔϑος 

ἅπαν. 486 Ald. φαύλους. 47 Ald. χορηγεῖ. 
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λοῖς 48 àx παιδὸς ἀναγόμενος ἐπὶ τὴν μοιχείαν ἦλϑεν, 

᾿ ἐπὶ τούτοις ἐκ τῆς ἡλικίας ἐπιχειρήσομεν, λέγοντες, ὅτε 

εἰκὸς ix τοιούτων προελϑόντα καὶ χαχῶῤ τεθραμμένον , 

xoà ἔτι ἀχμάξοντα ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν" ἡ γὰρ veotne xoà 

νεωτέρων πραγμάτων ἐρᾷ" οἷον εἰ τύχοιμεν ἐπὶ τυραννί- * 
óoc χρένοντερ * ἔνϑα xol ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸν λόγον χα- 
τασχευάσομεν, ὅτε ὥσπερ οἱ γεγηραχότες διὰ τὸ τῆν. . 
ἀχμὴν ἀποβεβληκέναι νεωτέρων οὖχ ἐρῶσι 49 πραγμά- 

των, οὕτως οἱ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντες διὰ τὸ τῆς νεό- 

τητος εὔτολμον νεωτερίζειν ἐφίενται" εἰ δὲ πρεσβύτης 10 
εἴη ὃ τὴν κατηγορίαν ὑφιστάμενος, ἐροῦμεν πάλιν, ὅτι 
μιχρὸν τὸν ἐν τῷ βίῳ χρόνον εἶναι λογιζόμενος εἵλετο 
ἢ χκατορϑώσας κατὰ γνώμην Cv, ἢ διαμαρτὼν 55 τὸν 
αὐτίχα προσδοχώμενον αὐτῷ ὑποδέξασθαι ϑάνατον, &- . 

ϑα καὶ παράϑεσιν τὴν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ποιού- 45 

μεϑα' ὅτι ὥσπερ ol ἀχμάζοντες ὡς ἐπὶ τοῦ ξὴν ἔχοντες 
τὰς ἐλπίδας ὀχνηρότεροι πρὸς͵ τοὺς κινδύνους τυγχάνου- 

σιν, οὕτως οἱ γεγηρακότης διὰ τὸ εἰδέναι αὐτοῖς τὸ 

πλεῖστον δαπαγήσασι τοῦ γρόνου, ἑτοιμότερον ἐπὶ τοὺς 

κινδύνους πορεύονται" ἐξετάσομεν δὲ xal φύσιν ψυχῆς 40 
καὶ σώματος" ψυχῆς μὲν, ὅτ᾽ ἂν εἴπωμεν ὀξὺν εἶναᾳ τὸν 
χατηγορούμενον ἢ δεινόν" 3j ἄλλο τι τοιούτων τῶν εὖχε- 180 
ρῶς αὐτῷ τὴν τόλμαν ποιῆσαι δυναμένων" σώματος δὲ, 
οἷον, εἰ τύχοι u£ytÓog σώματος ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο ἐῤ- 
ῥωμενέστερος, ἐροῦμεν, ὡς οὐχ ἀδύνατος 55 πρὸς τὴν 35 
πρᾶξιν, καὶ μάλιστα εἰ χρίνοιμέν τινα αἰχίας ἢ τραύμα- 
τὸς 7j τινος ἄλλου τοιούτου" πρὸς τούτοις διαβαλοῦμεν 
xal ix τοῦ ἐπιτηδεύματος, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται" ἐφ᾽ οἷς * 
ἅπασιν αἱ πράξεις, αἵτινες εἰκότως ἰσχυρότεραι διὰ ταῦ- 
τα λέγονται" τὸ μὲν γὰρ γένος τύχης ἔργον ἐστίν" οὗ 30 
γάρ τις- ὁπόϑεν βούλεται τίχτεται" ὁμοίως xol ὁ πλοῦ- 

48 πολλοῖς ἐκ παιδὸς ἄναγομ. --- ---  éni τούτοις Àld. om. 

49 Ald. αἰρῶσι. 50 Ald. δι᾽ ἀμαρτῶν. 541 Ald. ἀδυνάτως. 
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vog τύχης ἐστὶ δώρημα καὶ χακίας μᾶλλον, χατ᾽ Ico- 
χράτην, ἢ καλοχἀγαϑίας ἐστὶν ὑπηρέτης" ὁμοίως xa ἡ 
ἀγωγὴ εἰ τύχοι χρηστὴ OU τοῦ ἀχϑέντος ἀλλὰ τοῦ ἀγα- 
γόντος ἐστὶν ἐγκώμιον" τὸ δ᾽ ἐπιτήδευμα χρηστὸν μὲν 

5 καὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἔπαινον φέρον" τοῦ γὰρ ἐπιτη- 
δεύοντος ἴδιον" ὁ μέντοι ἔπαινος μέχρι τούτου ἕστηχεν " 
οἷον ὅτε χρηστὸν εἵλετο βίον" ἐν μόναις δὲ ταῖς πράξεσε - 
τὸ τέλειον ἐπιγίνεταε καὶ οἱονεὶ βεβαίωσις τοῦ ἐπιτη- 
δεύματος" συντρέχουσι δὲ ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον" 

40 χαὶ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα καὶ πρᾶξις χαϑίσταται, ὡς ἐπὶ 
τῶν μετιόντων τοὺς λόγους" ἐν ὅσῳ. μὲν γὰρ φιλοσο- 
φοῦσι καὶ διδάσκονται , ἐπιτήδευια ἔχουσι τοῦτο, ἐπει- 

δὰν δὲ καὶ τοῖς ἔργοίς χρήσονται, τότε καὶ πράξις γένεται 
τὸ πρὶν ἐπιτήδευμα. Εἰδέναι δὲ καὶ τοῦτο χρὴ, ὡς οὔτε 

45 ἡλικία οὔτε πλοῦτος ἐγχωμιαστικά, ἐστι, καὶ μάτην ταῦ-. 

τα Ἑρμογένης ἐν τοῖς ἐγχωμιαστικοῖς ἔταξεν" κοιναὶ γὰρ 
ποιότητές εἰσι" διὸ οὐχ ἰσχυραὶ καϑ᾽ ἑνὸς ἐχφερόμεναε 
πρὸς ἀπόδειξιν" ὅταν γὰρ εἴπω, νέος πλούσιος, χοινὴ 
ποιότης ἐστὶ, xol οὐχ ἀρχεῖ πρὸς ἀπόδειξιν ὁ πλοῦτος 

207] ἡ τύχη ἢ ἡ ἐπιϑυμία" διὸ δεῖ ἀναμιγνύναει τούτοις τὰ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἵνα ix τοῦ νῦν πεπραγμένου τὴν 
βούλησιν αὑτῷ καὶ τὴν δύναμιν κατασχευάσωμεν, οὐχ 
ἀχριβῶς οὖν ἐν τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς αὐτὰ ἔταξεν ὃ τεχνι- 
χὸς εἰπών" ὅτι εἴτι τῶν ἀορίστων p, ἀπὸ τούτων 5) τῶν 

25 ἐγκωμιαστικῶν δεῖ ποιότητα ποιεῖν" ὡς γὰρ εἴρηται χοιναὶ 
ποιότητές εἰσιν. ὅϑεν ἀπὸ τῶν πράξεων), οἷον ἀπὸ τῆς 

προχειμένης ὑποϑέσεως ἐπὶ τῶν ἀορίστων, ἐπιχειρητέον 
κοινῶς xal χαϑολικῶς λέγοντας" ὡς οἱ πλούσιοι ἀλαξό-- 

veg ἀεὶ xol βίαιον καὶ ὑβρισταί" ol δὲ νέοι πρὸς πᾶν 
80 τολμηροί" ἄνω δὲ εἰπὼν, ὅτι δεῖ τὴν βούλησιν καὶ τὴν 

δύναμιν ἐξετάζειν τοῦ φεύγοντος, καὶ νῦν τοῦτο ϑεώ- 
θημα καϑολιχὸν τίϑησιν, ὅτι καὶ τῶν ἔξωϑεν προσώπων 

52 ἢ ἀπὸ τούτων Àld. om. - 
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ἐξετάσομεν τὴν βούλησιν xol τὴν δύναμιν, ὡς ἐπὶ τῶγ 

ἀποχηρύχτων" παραληψόμεϑα γὰρ τὴν τούτων ποιότητα 
λέγοντες" ὅτι ποίους δεῖ νομίζειν τοὺς τοιούτους περὲ 

«τὴν πόλιν, oUg οὐδὲ ἡ φύσις φέρειν ἠδύνατο" ἀλλ᾽ ol 
τεχόντες διὰ τὴν πονηρίαν ne σαντο" τοῦτο γὰρ ποι- ὅ 
OUVTOY ἡμῶν ἐπὶ πλέον " TOU φεύγοντος καχία φαίνε- 

ται" καλῶς οὖν εἶπεν τοῦτο" εὑρίσχονται γὰρ ἐν τῷ 

στοχασμῷ éx τοῦ φεύγοντος, καὶ ἐπιδέξασϑαι κρίσιν δυ-- 

γάμενα: xol μή. 

Μαρκελλίνου. ᾿Αμφότεροι μὲν χρῶνται τῇ Óv-10 
γάμοι, πλέον δὲ ὁ κατήγορος, λέγει γὰρ ὡς ἐπὶ τοῦ νέου 
πλουσίου, ὅτι ἡδύνω διὰ τοῦτο xci ἤϑελες" γίνεται δὲ 
ταῦτα, ἢ τε βούλησις καὶ ἡ δύναμις, ἐκ τῶν παραχολου- 

ϑούντων τῷ προσώπῳ, τουτέστε τῶν ἐγχωμιαστικῶν" οὐ- 
χοῦν προσώπου OvrOog καὶ χρινομένου, ἀναγχαίως ταῦτα 15 
εὑρίσκεται" δεῖ δὲ ἀεὶ σχοπεῖν μὴ μεῖζον ἔστι τοῦ προ- 
σώπου τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα, ἵνα μὴ ἀπίϑανος ὃ 
λόγος γένηται" διὰ τοῦτο καὶ 0 Δημοσϑένης συνεωραχὼς, 

ὅτε τὸ κατὰ Φωχέας ἔγχλημα μεῖζον ἣν «Αἰσχίνου προσ- 

ἐθϑηκεν" οὐχ ὡς ὅδε Φωκέας ἀπώλεσεν ἂν xa^ ἑαυτόν" 20 
φοβηϑεὶς γὰρ τὸ ἔγχλημα καὶ τὸ ἀπίϑανον συνέζευξε 
τὸ ἀξίωμα 5" τῆς πόλεως. Καὶ ὅτε μὲν εἴη πρό- 

σωπον ὡρισμένον. Καλῶς ἀπὸ τῆς ἱστορίας τὴν περὶ 
αὑτοῦ δόξον ἔχομεν, ἀχριβῶς δὲ xal τὸ σχεδὸν προσ- 
ἔϑηκεν" οὐ γὰρ ἐν ἅπασιν ἁπλῶς τοῖς ὡρισμένοις πάν- 425 

τα ἐμπίπτει" ἀλλ᾽ ἐνίοτε xoi ἐχλείπει, διὰ τὸ ἄδοξον 

. εἶναι τὸ πρόσωπον πολλάκις, ἢ καὶ ἀμφίβολον ἔχειν 54 
τὸ γένος" ἢ καὶ διὰ τοῦτο, ὅτε οὐ πᾶσιν ἀεὶ τοῖς ἐμ- 141] 

πίπτουσι γρησόμεϑα , ἀλλὰ τοῖς ὠφελεῖν ἡμᾶς δυναμέ- 

voi$* ἵνα μὴ λάϑωμεν δι ὧν ἰσχυριζόμεϑα xaO ἕαυ- 30 

τῶν διδόντες λαβεῖν" εἰς παράδειγμα δὲ τῶν λεγομένων 

53 Ald. τὸ ἀπύέϑαγον. 54 Ald. ἔχει. 
⸗ 

⸗ 
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᾿Δλχιβιάδης ὑποχείσϑω ἐπιϑέσεως τυραννίδος χρινόμενος" 
ἐνταῦϑα τοίνυν τοῖς μὲν περὶ τὸ γένος φιλοτιμήμασε 
χρήσεται λέγων, ἀπεικὸς εἶναι τὸν ᾿Δἀλχμαιωνίδην, τὸν 

ἀπὸ γένους πολίτην, τὸν τῶν τυραννοχτόνων ἔγγονον» 
δ τυραννίδος ἐπιϑυμῆσαι, τὴν ̓δὲ νεότητα καὶ τὸ ἄσωτον 
αὑτοῦ, ἅπερ ἐστὶ τῆς ἀγωγῆς, ὑπερβήσεται ὁ ῥήτωρ λέ- 

γων ὑπὲρ αὐτοῦ" φαῦλος 5 γὰρ ἐν τούτοις ᾿Αλκιβιάδης, 
ὥς φησιν ὃ Θουκυδίδης" καὶ τοῦτο Δημοσϑένης πεποίη- 

x& περὶ “Δλχιβιάδου" καὶ περὶ ἑαυτοῦ δὲ ταὐτὸν πεποέη- 
10 χεν" dy γὰρ τῷ περὶ στεφάνου ἀνκγκαζόμενος ἐπαινεῖν 

- ἑδῥαυτὸν, τὸ μὲν γένος ἀπεχρύψατο ὡς. ἄδοξον, ἀπὸ δὰ 
τῆς ἀνατροφῆς τῶν ἐπαίνων ἤρξατο" ἐμοὶ γὰρ ὑπῆρξέ 
φησι παιδὲ μὲν ὄντε φοιτᾷν εἰς τὰ πρασήχοντα διδα-- 

σχαδεῖα" 59 πολλάχις δὲ καὶ ἀπὸ ἔϑνους ἐστὶν ἐγχωμιά- 
δ σαι, ὡς Δημοσϑένης" οὐδὲν xowóv διαπράττονται ol 

Φασηλῖται, ὡς τῶν Φασηλιτῶν πάντων ὁμοίως συκοφαν- 
τῶν ὄντων" ὥσπερ δὲ ἐγχωμιάξομεν ἀπὸ γένους, οὕτω 
καὶ διαβαλοῦμεν" 57 ὡς Δημοσθένης, πότερα. ὡς ὃ πα- 

τήρ σου Τρόμης ἐδοσύλευσε παρ᾽ ᾿Ελπίᾳ, 59 τῷ πρὸς τῷ 
20 Θῃσείῳ διδάσχοντε γράμματα, κατασχευάζων, ὅτε εἰχὸς 

τὰν ἐκ τοιούτων γενόμενον προδοῦναι" καὶ ἀπὰ ἀγωγῆς 
δὲ διέβαλε, τὸ μέλαν τρίβων καὶ τὰ βάϑρα σπογγίζων" 
καὶ τὸ παιδαγωγεῖον χορῶν. Εἰ δέ τε τῶν ἄλλων 
εἴη. Ἴσμεν ὅσα περὶ τῆς τῶν προσώπων διαφορᾶς εἴ- 

25 ρηχεν" οὐχοῦν πρὸς τὸ χρινόμενον τοῖς ἐμπίπτουσι γρη- 
σύμεϑα" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὸν νέον πλούσιον εὐϑὺς 
παρέϑετο᾽ ἔχειρ γάρ φησιν ἐνταῦϑα ἡλικίαν xol τύχην" 

xai γὰρ εἰ μὴ γένος μηδ᾽ ἀνατροφὴν ἐνταῦϑα ἐξεταξειῖν 

δυνάμεϑα, ἀλλ᾽ ἱκανὰ ταῦτα ἡ νεότης καὶ ὁ πλοῦτος 
30 χορηγίαν xai περιουσίαν λέγων ἐμποιῆσαι τῷ κατηγόρῳ" 

55 Ald. φαύλως. 56 Ald. διδασκαλέα. Par. διδασκάλια. 
$7 Ald. διαβοῦμεν. 58 Ald. παρελπίδα. 
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καὶ τὰ παραχολουϑοῦντα τούτοις τῇ νεότητι, σώματος 
ἐσχὺς, κάλλος, ἀφροσύνη" τὸ χοῦφον xci εὐχερὲς τῆς 
γνώμης, τὸ φιλότιμον , τὸ ἔνδοξον" ἔτι δὲ τὸ χαινῶν 
ἐπιϑυμεῖν πραγμάτων" τῇ δὲ τύχῃ, ̓ πλοῦτος, δύναμις, . 
ὑπερηφανία , ἑταιρία, χολάχων συστήματα καὶ τὰ δμοιω" 5 
τὰ δὲ ἐγκωμιαστικὰ δηλονότι ἐστὶ 55 ταδε᾽ τίνες oi ἐγχω- 
μιαστικοὶ τόποι διεξέρχεται. "0: καὶ ἐσχυρότατον. 
Καλῶς τὰς πράξεις ἰσχυρὸν εἶπε χεφάλαιον" τὰ μὲν γὰρ 
ἄλλα πάντα τῶν ἐγχωμιαστικῶν εἰς ἑτέρους ἀνῆκεν" αἱ 
δὲ πράξεις καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ πράξαντος καὶ τοῦ 10 
ποιήσαντὸς ἴδια" καὶ διατὶ μὴ xoi ἐπιτηδεύματα μέ-ς, 
γιστον ἐχάλεσε χεφάλαιον; λέγομεν, ὅτε τῇ μὲν πράξει 
καὶ τὸ ἐπιτηδεῦσαν τὸν πράξαντα περιέχεται" τῷ γὰρ 
χατωρϑωχέναι χαὶ τοῦτο πρόσεστι. Καὶ τὶ 9? διαφέρει 
ἐπιτήδευμα πράξεως ; ἐπιτήδευμα μέν ἐστιν, ὡς ἂν εἴπου 15 
τις, βίον αἵρφεσιρ" οἷον ῥητορεύειν, χαλκεύειν, φιλοσοφεῖν, 
ἑασρεύειν, πολιτευεσϑαι" πράξεις δὲ αὐτὰ τὰ ἔργα, τὸ 

κατορϑοῦν, τὸ ἀριστεῦσαι, τὸ ὑγιᾶσαι, καὶ ὅλως ἐπι- 
τφήδευμα μέν ἐστιν ἀφορμὴ πράξεως" πρᾶξις δὲ αὑτὸ τὸ 

χατόρϑωμα". xay τί διαφέρει ἀγῳγὴ ἐπιτηδεύματος; ὅτι 20 

q μὲν τῆς ἀνάγκης ἐστίν. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀναγκάξοντος 

καὶ ἄγοντος πεποίηται, τὸ δὲ ἐπιτήδευμα ἀπὸ τῆς προ- 

αιρέσεως. JIqlósvaig" δοχεῖ πάλιν τὸ αὐτὸ τῇ ἀγω- 
7n εἶναι ἡ παίδευσις" ἀλλὰ λέγομεν, ὃ ὅτι οὐχ εἶπεν παι- 

δοία, ἀλλὰ παίδευσις, olov λόχρι"͵ ὅτ᾽ ἂν δήτορα ἔχωμεν 25 
αρινόμενον,. Uy παίδευσιν ἐξετάζομεν" ἡλικία, οἷον γῆ- 

ας, νεότης; φύσις. σώματος, κάλλος ̓ ἀμορφία, ἰσχὺς, 

εὐεξία, ψυχῆς ϑερμότης" ὀξύτης, οἷος ̓Δλκχιβιάδης" βρα- 
δυτὴς, οἷος ᾿Δρχίδαμος 1 ἢ Νικίας" τύχη, ἀξίωμα, πλοῦ. 
Tog, δύναμις. , lazéou μὲν οὖν, ὅτε ὁ κατήγορος πλέον 80 ᾿ 

59 Ald, fera — 60 sal τ᾿ διαφέρει d, n. ἐπιτ. μὲν ἐστιν 
Ald. om, - . E . - 
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ἐσλιατρῖσαι τῷ δενάκαι, — 
3 τὸ πρόσωπον, 6 δὲ φείχων περὶ τὴν Jenirew, προ- 
αϑεέων δια ταῖτν; τὸν ClTCRIS^ τὸ «ἐφ ἀδεσταν τὸς 
δια ο2 h τὸν προσζ ΟΣ ὀεταζας" πεθετιοττέαν PE, 

φώς τὸ μὲν ἔσδιυξον ἐσχεῖε Joi τεε πρὸς Ccsiejwm, 
᾿ἀσδενεῖ δὲ τὰ Ócr-anu^ ot 723 Órreres Army. ὅτε wx 

MOrevcsers ἔνδοξα; «y^ rci τρφιναντιν τὸ Clolev ἀσϑε- 
yd μὲν τὸ Zmircu, δια ΞέΞεχταιε -τὴῷρ X πριότες. ἔσζεει 

δὲ τὰ —— AU» ἀτυζο; ταῦ Of c0 &i»0- 
4Φ πεστον TO πρρενχυν" a; δὲ a7yt;ey Hl ἔξέτασιν τῆς 

ὥυελήσεωος ἡ αἰτία.) οἴτω rci rr; Órrcmue; ὃ χαερὸς 
χαὶ ὁ τόπο: xci ἔστεν ἰδεῖν ὧσον ὁ χαι:ὼς ἔσχεει πρὸς 

χαταζειτν τῆ; δειτέπεω: ἐν τ΄; χατα Ἀόσγωνο;" ἐχεῖ γαῷ 

ἀπὸ TOU XCLOOt MOFOU XGTItGEILCOt δε; ων, ὅτε περὲ iGTEÉ- 
45 ραν λαϑῦντε; σινέσΖζακαν, χαὶ πάλεν ἀπὸ YOU τύπου, 

εἰ ἐρημέα εἴπ, χαϑάπεο ἐπὶ vor δάπτοντο: τὸ νεοσᾳαγὲς 

σῶμα ἐστίν εἰπεῖν, Ort ἡδίτω, ix dora; 7&0 ἡ πρα- 
δι: χαὶ xcls ἐπὶ τοῦ rroerrür 3οτλοιέγος τὸ xeta- 
βαλεῖν ἀχρύποζεν" ὅτι ἡλίνω τὴν ἀκρόποξιν ἔχων" ἔκα:- 

2ονὺν γὰρ ἡ aGr0030li; ὁρμητήριον πρὸς τεραννίδα. 
Ταῦτα δὲ ix ἀμφοῖν μὲν ἰσχίεε" τὰ ἐγχωνιδει- 
σειχὰ λέγει τοῦ τε διώχοντο; xci τοῦ φεύγοντος" &m- 

φοτέροες γὰρ ἐξὸν χατὰ τὸ σεμφέρον ἑχάστῳ χρῆσα- 
σϑαι τούΐτοις τοῖς χεφαλαίοι:. Δλαλλον δὲ τινα ἐν 

25 T9 ἑτέρῳ" ἅπερ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἐσχίεε ϑεωρε,- 
TÉOP" αὐτίχα τὸ μὲν τῆ: τύχης, οἰχειόεερον. τῆς δυνά» 
μεως" τὸ δὲ τῆς ἡλικίας, τῆς ϑουιλήσεως" ἐσχερότερον 

μὲν γὰρ ὃ πλοῦτος, ἀφοονέστερον δὲ 5 νεότης" δεῖ οὖν 
φῆσιν ἀχριθῶς τοῖς τύποις τούτους ἐπισχοπεῖν᾽ xai 

30 ἔνϑα ἂν οἰχειότεροε τυγχάνωσι xol πλείω τὴν χορηγίαν 
παρέχοντες, πλεονάζειν ἐν τούτοις" μέγιστον δὲ πρὸς τὴν 
τῶν πειραλαίων χρῆσιν χαὶ χατασχευὴν ὃ χαιρὸς xai ἡ 
ὑπόϑεσις" ταύτῃ οὖν ἀχολουϑεῖν ἀναγκαῖον" νῦν μὲν 
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γὰρ ἴσως ἀπὸ τοῦ νέου πλουσίου τὸ τοιοῦτον ἁρμόσει, 
ἄλλοτε δὲ ἄλλο πρόσωπον ὑπόχειται" δεῖ οὖν πρὸς "τὸν 
χαιρὸν καὶ τὴν ὑπόϑεσιν καὶ τὴν περίστασιν ἁρμόζε- 

σϑαι. Μᾶλλον δέ τινα ἐν τῷ ἑτέρῳ" ἐπιζητεῖ, ποῖον 
οἰκειότερόν ἔστι τῶν ἐγχωμιαστικῶν τῆς βουλήσεως καὶ δ 

στοῖον οἰκειότερον τῆς δυνάμεως " ἅπαντα γὰρ τὰ ἐγκω- 
- μίαστικὰ χοινὰ ἀμφοτέρων. , καὶ ἴδιον οὐδέν" οἰχειότερον 
δὲ μᾶλλον τύδε τοῦδε" εἰχότως δὲ χοινά ἔστι βουλήσεως 

καὶ δυνάμεως τὰ ἐγκωμιαστικὰ, ἐπειδὴ xol ἀμφότερά 
ἐστι τοῦ προσώπου τὰ κεφάλαια, Μᾶλλον δὲ τινα 10 
ἐν τῷ ἑτέρῳ" ὥσπερ ἀπορῶν καὶ οὐ δυνάμενος δια- 

᾿χρῖναι ποῖον τινος μᾶλλον οἰχεῖον" ἱστέον δὲ, ὡς ἡ αἰτία 

ἔδιον τῆς βουλήσεως, ἵνα τὸ εἰκὸς. ἐχ τῆς αἰτίας κατα- 
σχευάσωμεν " γνωστέον. δὲ χαὶ τοῦτο χαϑόλου, ὅτι cel 
τὰ στοχαστιχὰ, ὅπου’ ἂν ῇ, xev ἐνστάσει ἑτέρᾳ διὰ τῆς 15 

βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως κατασχευασϑήσεται" ὥσπερ 

xci Δημοσθένης ἐν τοῖς (Ῥιλιππιχοῖς χατεσχεύασεν, ὅτι 

ἥξει Φίλιππος ἀπὸ τῆς βουλήσεως" λεληϑότως δὲ xol τὰ 

τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς δυνάμεώς ἐστι Φιλίππου κατα-. 

. σχευαστιχὰ, ἐν οἷς φησιν, ὅτι δύναται, Ποτίδαιαν εἶλε, 30 

Πύδναν" περὶ δὲ τάξεως τούτων τῶν χεφαλαίων. οὐχ 
ἀμφίβολον μὲν, ὅτε πρώτη ἐστὶν ἡ βούλησις" ὅμως δὲ 
ὃ καιρὸς πολλάκις ἐναλλάττει" παρὰ Δημοσθένει xal | 
τοῦτο εὑρίσκομεν, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν (Φιλιππικῶν" προ- 
τάττει γὰρ ἐκεῖ τὸ δυνατόν. Οὐχὶ τῶν χρινομένων 35 
μόνον" ἐντελῆ 9* σοι τῶν κεφαλαίων ποιεῖται τὴν πα-᾿ 
ράδοσιν" διὸ χαὶ τοῦτο προστίϑησιν ὡς ἀναγκαῖον καὶ 
χρήσιμον" κρινομένων δὲ νῦν λέγεν, τοῦ χατηγόρου 
καὶ τοῦ φεύγοντος, πρόσφορον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπή-- 
γαγ8 τῷ εἰρημένῳ" λέγω δὴ τὸν τοὺς ἀποχηρύχτους τρέ- 80 

govra* ἔνϑα πολλὰ πρόσωπα τῶν χρινομένων" ἐκ τοσού- 

61 Ald. ἐντελῆσοι — παράδωσιν. 
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των πάντων ἐξετάζεται ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις" ἱστέον 
^ δὲ ὡς οὗ ποιεῖ τοῦτο διπλοῦν στοχασμόν" οὐδὲ συν- 

εζευγμένον ἢ ἐμπίπτοντα" οὐ. γὰρ ξήτημα ἕτερον ποιεῖ 
ὥσπερ ἐχεῖ, ἀλλ᾽ ὡς σημεῖόν ἐστιν ἐνταῦϑα ὑποκείμενον 

"pO τρέφειν τοὺς ἀποχηρύκτους. “Σημειωτέον ὡς ἐξετά- 
ξοντας τὸν. πλοῦτον xoi τὰ ἄλλα, δεῖ τὰς χατασχευὰς 

αὐτῶν χκαϑολμκὰς εἶναι καὶ τρόπον τινὰ ϑετικάς" εἰσὶ 

γὰρ οἱ τοιοῦτοι τόποι γεγυμνασμέψοι τῷ «Ἰυσίᾳ ἐν ταῖς 
παρασχευαῖς. λέγει γὰρ οἵους ἀπεργάζεται ἡ πενία καὶ 

δ «τφοΐους τὸ πλουτεῖν" xoi ἡ νεύτης καὶ τὸ γῆρας" τὰ δὲ 
193 ἐπιτηδεύματα ἐξεταζόμενα ἐν ταῖς βουλήσεσιν" οἷον gu- 

λοσοφοῦντες οὐκ ἂν ἐλῃστεύσαμεν᾽ ῥήτωρ ὧν οὐχ ἂν ἐριε- 
σθάρνησα κατὰ τῆς δημοχρατίας᾽ τὰ ᾿δὲ ἀντικείμενα 
παρὰ τῶν κατηγόρων μεϑοδεύεσθαι δεῖ «ἐπιστημόνως" 

45 ἐπωδὴ γὰρ ἔνδοξόν ἐστι τὸ. φιλοσοφεῖν xol τὸ ῥητορεύ- 
εἰν, xat. τὸ πιστευϑῆναι στρατηγίαν, διορισμῷ χρήσεταε, 
δεικνὺς ὅτε χρηστὸς μὲν ἄνϑρωπος xai δημοτιχὸς, λυ- 
σιτελέστερον ἂν ὑπολάβοι τὸ e ἐν δημοχρατίᾳ xal 

ἐλευϑερίᾳ ταῦ μισϑαρνῆσαι παρὰ τῶν πολεμίων τυ- 
30 ράνχκου᾽ πονηρίας δὲ ἡγουμένης, οὐδέν ἐστι ϑαυμαστὸν 

βουληϑῆμαι δωροδοχεῖν, ἢ προδότην γενέσθαι" ἔστι xad, 
βιαίως ἀπαντᾷν πρὸς τὰς τοιαύτας βουλήσεις " vaí gne 

σιν ἀλλὰ στρατηγός tiui" τοῦτο δὲ καὶ τὸ δεινόν 6? 
ἐστιν, “ὅτι καὶ τῆς παρὰ τοῦ δήμου τιμῆς ἀναισϑήτως 

45 ἔσχες καὶ τῶν ποινῶν ἐλπίδων χείρων γέγονας" ἔστι δὲ 
καὶ ἄλλωᾳ εἰσάγειν τὸ χεφάλαιον, ἂν. ἔνδοξον ἢ. τὸ τοῦ 

χρινομένου πρόσωπον" καὶ ἀπαντῆσαι τεχνιχῶς καὶ ἐπι»- 
στημονικῶς" οἷον διέξεισι Περικλῆς, τίνων μὲν ἀπόγονος 
ὧν τυγχάνει, τίνα δὲ πεπολίτευται" καὶ ὅπως Εὔβοιαν 5 

ὅθ εἶλε xoi Σάμον" λύσεις τοίνυν ὅπερ ἔφη" ἢ βιαίως, ὅτε 
ἀγανακτεῖν ἀξιὸν ἐστιν, ei ys ἀντ᾽ 95 ἀγαθοῦ χαχῶς γέγονεν" 

ἫΝ ἢ 
62:Ald, δεικνόν. 65 Ald. Σὔοιαν. — 64 Ald. ἂν τἀγαϑοῦ. 
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ἢ διαβάλλων, ὅτι ταῦτα πεποίηκεν οὐκ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς 
ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ πιστευθῆναι" καὶ ἐπὶ τὸ χαϑόλου 
τὸν λόγον ἀνοίσεις" ἐν ἔϑει τοῖς πονὴροῖς ἐστι τὴν ἀρ- 

χὴν δείξδασιν ἀρετὴν μεταβαλέσθαι" καὶ ἐκ παραδειγμά- 
των συστήσεις Πεισίστρατον λέγων" καὶ εἴ τις ἄλλος 5 
εὐηργετηκέναν δόξας ἀδικῶν ὕστερον ἐφωράϑη" ἔφαμεν 
δὲ xol τὰς αἰτίας ἄξιον εἶναι ζητεῖν ἐν ταῖς βουλήσεσιν" 

οὐκοῦν ἐὰν μὲν χρίνηται μητρυιὰ, τὸ "χοινὸν ἐροῦμεν, 
ὅτι φύσει πόλεμος ἀεὶ ταῖς μητρυίαῖς πρὸς τοὺς προ- 

γόνους, χαὶ τὸ ἔδιον περιποιῆσαι τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν 10 

ἐβουλή ϑη, τὸν κλῆρον" χαὶ ἄλλο δὲ ἰδιώτερον" 5 ἐροῦμεν" 
ἐὰν ἄριστος ὃ τεϑνεὼς ἢ , ὅτι εὐδοχιμοῦντι διὰ τὴν ἀρι- 
στείαν ἐφϑόνησεν" τούτων δὲ λύσις" οὐχ ix τοῦ ὀνόμα- 
τος Ξαταψηφίσασϑαι δεῖ τῆς μητρυιᾶς " ἐπεὶ xal πολλὰς 

ἴδοι τις ἂν ἀγαϑὰς οὔσας φύσει καὶ μητέρων χρηστό- 45 
τητος οὐχ ἀπολειπομένας" πάλιν ἐξετάσαι δεῖ τὴν αἷ- 
τίαν, δι ἣν ἐβουλήϑη Περικλῆς φρονῆσαι τὰ “ζακχεδαι- 

' uoviov* οὐχοῦν ἐροῦμεν, ὅτι πολλὰ τῶν τῆς ϑεοῦ χρη- 
μάτων ὑφελόμενος ἐδεδίει τὰς εὐθύνας" ἐδεδίει δὲ xoi τὸ 

λόγον δοῦναι τῶν διῳκημένων Tj στρατηγίᾳ φαύλως 20 — 

ἐχόντων. ᾿Εὰν μὲν δ᾽ ἄσωτος ἐπὶ τῷ πατρὶ φόνου κρίνη- 
ται, λήψῃ τὴν αἰτίαν ἀπὸ τοῦ βίου Χαὶ toU προϊδέσθαι 

τὸ μέλλον" ὡς δεινόν τε πάϑοι καὶ ἀποχηρυχϑείη" ἐὰν 
τῷ πλουσίῳ χατηγορῇς ént τῷ πένητι πεφονευμένῳ, τὴν 
ἔχϑραν ἐρεῖς, καὶ τὸ μνησικακεῖν, iq οἷς ἐπολιτεύσατο" 25 

καὶ τὸ δεδιέναι μήποτε γραφῆς ἁλῷ, καὶ τιμωρίαν ἐπὶ 
πολλοῖς ἀδικήμασιν ὑπόσχῃ" ταῦτα μὲν ἤδη καὶ ὅσα 

τοιαῦτα. περὶ βουλησεὼῶς" ἡ δὲ δύναμις ἐχ τῶν παρα- 

χολουϑούντων γίνεται" εἰ μὲν φεύγει τυραννίδος, ὅτι 

χρημάτων εὐπορεῖ καὶ οἰκετῶν καὶ μισϑοφόρων καὶ ὅπλων 30 
διὰ τὸν πλοῦτον" εἰ δὲ φόνου, ὅτι ῥᾷάδιον ἣν αὐτῷ χτεῖναι 

65 Ald. Möreoy. 66 μὲν Par. om. 

Rhetor.1V. 23 
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* τὸν πένητα μόνον ὄντα καὶ βοηϑείας ἔρημον" εἰ δὲ xa- 

ϑυφέσεως, ὅτε οὐ χαλεπὸν ῥήτορι καϑυφεῖναι τὰ τοῦ 
ἀγῶνος δίχαια" εἰ δὲ κρίνοιτο φαρμάκων ἰατρὸς ἢ μη- 
τρυιὰ, τὸν μὲν εἰπορῆσαι διὰ τὴν τέχνην ἐρεῖς, τὴν δὲ 

5 χρημάτων ἐωνῆσϑαι" προδοσίας εἰ χρίνοιτό τις στρατη-! 
γὸς, ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι δύναιντ᾽ ἂν οἱ σερατηγοὶ πράττειν 
ὅπου βούλονται χαὶ διαφϑείρειν τὰ πράγματα" εἰ δὲ φι- 

λιππισμοῦ ἢ λακωνισμοῦ χρίνοιτο, δύναμιν οὗ δεῖ ζη- 

τεῖν" ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ ἰδιώτην ὄντα καὶ μηδὲ μιᾶς ἐξου- 

10 σίας ὑπειλημμένον τὰ ηδων φρονεῖν ἢ “Τακεδαιμονίου 
$4 Φιλίππου. 

Tà ἀπ᾽ ügyuc! ἄχρι τέλους ἐστὲ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ κα- 
τηγόρου" γίνεταε δὲ καὶ αὔξεται ἀφ᾽ ὧνπερ κοὶ ἣ τῶν ἐλέγχων 

, ἀπαίτησις" ἔστε δὲ τάδε, τίς, τί, ποῦ, πῶς, πότε, διατί" κἂν μὲν 

45 ἢ τοῦ κατηγόρου μόνον ταῦτα, τὰ ἑξὴς ἔσται κεφάλαια πάντα πλὴν 

144 τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος, εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρήσασϑαι " ἐὰν 

δὲ κοινὰ ἢ τὰ ἄπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εὑρίσκεται γάρ ποτε καὶ οὕ-- 

τως ἔχων ὃ στοχασμὸς, ἔσται καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια ἀμφοῖν " πα- 

ράδειγμα τοῦ κοινὰ ἔχοντος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ἀπέκειτο 

80 κατά τινος γραφὴ τυραννίδος ἐπιϑέσεως" μετεώρου τῆς δίκης οὔ- 

σης 9 o ἀδελφὸς αἴτοῦ ἀριστεύσας ἤτησεν εἰς τὸ γέρας ἀναίρεσιν 

τῆς γραφῆς καὶ ἔλαβεν" ἐτυράννησεν ἐκεῖνος καὶ καϑελὼν αὐτὸν ov- 

Toc 3 συνειδότος φεύγει “ τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει τῆς γραφῆς καὶ τοῖς 

περὶ ταῦτα O κατήγρρος χρήσεται" τῷ δὲ ἀπεκτονέναι καὶ τοῖς περὲ 

25 τοῦτο O φευγω»" καὶ δεῖ ἀμφοτέρους λῦσαι τὰ ἀλλήλων" μόνου δὲ 

τοῦ φεύγοντος γενέσθαι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἀδύνατον. 

|. Συριανοῦ xal ΣΣωπάτρου. ᾿Ωνόμασται μὲν ov- 
τως, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ζητήματος μέχρι τέλους 

4 Ven. Μετὰ δὲ τοῦτό ἐστι τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἅπερ 
, ὠνόμασται μὲν οὕτως x. v. À. 2. μετεώρου τ. δ. οὔσης manu re- 

cent. in Par. ad marg. adscriptum est. 8 οὗτος manu recen- 

tiori in Par. iusertum est. — 1. 24. Ald. τὸ δὲ, scripsi τῷ. 
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Aovg ταῦτά ἐστι τὰ ἐξεταζόμενα " καλεῖται δὲ καὶ εἰκό- 
τα, διότι περὶ τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν. ἐξετάζεται" 
ἐνδέχεται γὰρ τὸν παρεστῶτα τῷ νεοσφαγεῖ σώματι καὶ 

- , 4 , 3 τ , 

πεφονευχέναι τὸν χείμενον" xol δὲ οἰχτον παρεστάναι 
yn κρύπτειν ἐπειγόμενον. 4 Γίνεται δὲ καὶ αὔξε- 5 
ται ἀφ᾽ ὧνπερ καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησεις" 
ἀπὸ τῶν περιστατικῶν λέγει" ταῦτα δὲ τὰ περιστατικὰ 
xal συνεδρεύοντα χαλεῖται, διὰ τὸ παντὶ παρεῖναι πρά- 
γματι" πᾶν γὰρ τὸ πραχϑὲν καὶ ὑπό τινος πέπρακται 
καὶ κατὰ τρόπον τινὰ καὶ χρόνῳ τινὶ καὶ τόπῳ καὶ δὲ 
αἰτίαν τινά" καὶ εἰ ἐκ τῶν αὐτὼν  περιστατικῶν͵ γίνεται 
τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ἐξ ὧν καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων 
ἀπαίτησις, τὶ διαφέρει; λέγομεν οὖν, ὅτε δεῖ τῇ προσ- 

ϑήχῃ προσέχειν" αὔξεται γὰρ εἶπεν" ἐχεῖ μὲν γὰρ κατα- 

σχευάξομεν ἐκ τῶν περιστατιχῶν, ἐνταῦϑα δὲ αὔξομεν 
ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, οὗ εἰκόνα ἔστηφαν οἱ πολέ- 
μιοι" ἐρεῖ γὰρ ὃ κατήγορος αὔξων τὸ ἔγκλημα, πολέ- 
μιοι τὸν ἀριστέα τετιμήκασι καὶ ταῦτα εἰκόνι, τῇ μεγί- 
στῃ τιμῇ" εἶτα ἐρεῖ καὶ τὸν τόπον αὔξων ὁμοίως". παρ᾽ 

40 

4 Sequitur in Ven. 'Ey μὲν οὖν τοῖς ἁπλοῖς στοχασμοῖς ὃδλί- ' 

γα ἐστὶ τὰ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ τοῖς συνεζευγμένοις πλεῖ-- 

o»&* οἷον ὑπώπτευσέ τις τὸν οἰκέτην ἐπὶ τῇ γυναικί δήσας ἀπεδή- 

puce, ϑεσμοφορίων ἐπιστάντων νόμον κελεύοντος ἔλυσεν αὑτὸν ἧ 
γυνὴ, ὃ δεσπότης ἐπανιὼν εὕρηται γεχρὸς ἀσκύλεντος, ἀφανὴς yt- 

γονεν ὃ παῖς, καὶ κρίνεται συνειδότος ἢ γυνή" ἐνταῦϑα ἀπὸ τῆς 

τοῦ ἀνδρὸς ὑποψίας λαβόντα τὴν ἀρχὴν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
μέχρι τοῦ συνειδέναι τὴν γυναῖκα τῷ φόνῳ ἵσταται " ἔστιν δὲ τῶν 

ἀεὶ ἐμπιπτόντων, ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ στοχασμῷ ἐκ μόνου τοῦ κατη- 
γόρου κινούμενα, ποτὲ δὲ καὶ κοινὸν ἀμφοῖν γίνεται" σπανίως δὲ 

μόνου τοῦ φεύγοντος" γίγνεται μὲν γὰρ μόνου τοῦ κατηγόρου" ὡς 

ἐπὶ Περικλέους" ὅπου γὰρ πανοπλίας τοσαύτας οἶκον κατακρύψας 
ἔχεις, δῆλος εἶ τυραννῆσαν σπεύδων κοιγὰ δὲ γίγνεῖμι ἀμφοῖν, ὡς 

ἐπὶ ἐκείνου" συνεχῶς τις καϑαιρόμεγος w. t. λ. p. 859. 1. 17. 

23.. 
V 
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ἑαυτοῖς͵ τὴν εἰχόνα στήσαντερ" τρόπον, φιλοτίμως toig 

χρώμασιν" οὕτω καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο ἐν τῷ παρα- 

πρεσβείας" τίς ἀδικήσας; «Αἰσχίνης πρεσβευπτὲς ὧν τὰ 
. πράγματα προδέδωχεν᾽ εἶτα ὃ τόπος, ποῦ; ἐν Μακεδο- 
5 vig, ὁ τρόπος, ὅπως; ἀπαγγείλας τὰ ψευδῆ. εἶτα ὁ χρό- 
, , et » [4 » 4 , ct «t 3 » 

/  VOg , πότε; ὃτε ἐστράτευσεν ἐπὶ (Ῥωκέας" ὥστε ἅμα axov-. 

εἰν ἐχεῖνον πλησίον εἶναι Πυλῶν, καὶ μηδ᾽ ἔχειν ἡμᾶς 
τί δεῖ ? πρᾶξαι" καὶ πάλιν ἀπὸ γρύνου τὸ εἱστιᾶτο ἐλ- 
ϑών" οὐ γὰρ ἄτοπον πρεδβευτὴν ὄντα ἑστιᾶσϑαι nap 

10 ᾧ πρεσβεύει" ἀλλ᾽ ἡ προσϑήκη πεποίηχεν ἔγκλημα, Ott 
μετὰ Φωκέων ἅλωσιν συνειστιᾶτο τῷ 6 ταῦτα ποὶήσαντε' 
ἔγεει δὲ καὶ τὸν τρόπον, ὅτι xol συνεύχετο 7 καὶ συν- 
ἐπαιώνιζε Φιλίππῳ" ἰστέον δὲ ὅτι ix τῶν αὐτῶν τὴν 
διήγησιν λαμβάνομεν, ἐξ ὧν xai τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 

15 λους " ví οὖν διαφέρει τούτων ἡ διήγησις; ὅτέ ἐν μὲν t 

διηγήσει ὄνευ χατασχευὴς καὶ αὐξήσεως τὰ πράγματα 
παρεχόμεϑα, πρὸς τὸ συμφέρον διηγούμενοι" διήγήσις 
γάρ ἐστι ψιλή τις τῶν γεγενημένων ἔχϑεσιρ" τὰ δὲ om 

. ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ τὰ χατασχενῆς καὶ αὐξήσεως" 
20 καὶ ὅτι ἡ μὲν διήγησις δείχνυσιν ὅπως τόδε τι ἐγένετο" 

τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὃτ, καὶ ὄντως ἐγένετο χα- 
τασχευάζει, καὶ χατὰ μίαν πρότασιν δι᾿ ἐπιχειρημάτων 
σιστοῦται τὸ δοχοῦν᾽ κχαχεῖνο δὲ λεχτέον, ὡς ταμεῖον 3 
τινές φασι πάντων τῶν χεφαλαίων τὴν διήγησιν ἐξ αὖ- 

25 τῆς γὰρ πάντα τίχτεταν xal ἀναφαίνεται τὰ πεφαλαια" 
καὶ μήτηρ εἰχότως ἂν προσαγορευϑείη τῶν χεφαλαίων.. 
διαφέρει πάλιν ἡ ἐξέτασις τῶν περιστατιχῶν ἐν τῇ τῶν 

ἐλέγχων ἀπαιτήσει, τῆς dv τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
τῶν αὐτῶν περιστατιχῶν ἐξετάσεως" ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐξετά- 

80 ζεται τὰ περιστατικὰ πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα " 

τίς μου χαταμαρτυρεῖ φησι τὸν στέφανον, τίς ὃ τόπορ" 

5 Ald. δή. — 1. 9. Ald. εἰστιῶσϑαι. scripsi ἔστ 6 τῷ 

Ald. om. 7 Ald. συνείχετος 8. Ald. ταμεῖνον- 
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ποῦ περόνευχα ; ὃ τρύπος, πῶς; καὶ τὰ ἄλλα ὃ ὁμοίως" ἐν 

δὲ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πρὸρ τὸ σημεῖον, οἷον vé ποι- 
ὧν ἑάλω; ϑάπτων ?* ὃ τύπος" ἐπ᾿ ἐρημίας, ἔνϑα παρ- 

ἣν οὐδοὶς ὃ ϑεώμενορ, ὃ χαταμαρτυρή σων, ὃ κρίνων" 145 

ὅϑεν ἐπὶ πολλῆς ἐξουσίας ἔπραττεν" πότε" »ύχτωρ, εἰ 5 

τύχοι, ὅτι μάλιστα λήσειν ἡλσπιζεν" αἰτία" διατί νύχτωρ 

ἢ xài ἐπ᾽ ἐρημίας" ἀφανίσαι σπουδάζων τὸν τοῦ toA-. 
μήματος ἔλεγχον" xoi ἄλλη διαφορά" ὅτι ἡ μὲν τῶν 
ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐχεῖ καὶ τὰ περιστατικὰ πρὸς τοὺς 
μάρτυρας μόνους λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τὸ 
τέλους εἰς τὴν ὅλην συντείνει ξήτησιν" οἷον εἰ πεφόνευ- 
x5y, εἰ μεμοίχευχεν " xol ὅτι τῶν μὲν μαρτύρων πολλά-. 
xu ἀπορεῖ ὁ χατήγορος , τὰ δ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
ἐν τῇ ὑποϑέσει εὑρίσκεται, "ἂν εὐπορῇ δὲ μαρτύρων ὁ 

κατήγορος. , μένει καὶ οὕτω τὸ ξητούμενον" οὐ γὰρ εὖ- 15 

ϑὺς ὃ φεύγων ἁλώσεται" ἐξέσται γὰρ αὐτῷ διαβαλεῖν 

τοὺς μάρτυρας" γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων ar 

ἀρχῆς ἄχρι τέλουσι ὥσπερ ὃ Δημοσϑένηρ βίᾳ τῆς oixelag 
δεινότητος χρώμενος" xal τὸ ἱερόν φησι προδέδωχας, 
γράψας τοῖς ἀμφισβητοῦσι παραδοῦναι" οὐκ εἰπὼν δὲ 20 
πᾶσιν, οὐδὲ προσϑεὶς τὸ ἀναμεῖναν xol ἕως ἂν πάντες 
συλλεγῶσιν, ἀλλ᾽ ὀνόματι τῶν ἀμφιχτυόνων Θηβαίοις xal 
Θετταλοῖς *? τοῖς Φιλίππου συμμάχοιφ καὶ παροῦσι «ote 

γέχραφας ἀποδοῦναι τὸ ἱερὸν" ὄξεστε δὲ οὗ μόνων ἐπὶ 
ἀληϑινῶν ᾿ἀγώνων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλασμάτων ὁμοίως κα- 25 
τασχευάσαι καὶ ix τῶν παρειμέμων τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους" ὥσπερ ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐν δόξῃ μανίας τὸν 

μὲν υἱὰν τρωσασῆς, τὸν δὲ πρόγονον 1I αποχτεινάσης, 

δύναται ὃ χατήγορος, ἐξ ὧν οὐχ ἐποίησεν ἡ γυνὴ εὐλό- 
γως κατηγορεῖν, λέγων ὅτε σημεῖον ταῦ ὅτι OUx ἐμαίνετο 30 

τὸ οὐδένα τῶν ἑαυτῇ 1) προσηχόνϑωον ἀποσφάξαι" ὅρα 

9 Ald. ϑανάτῳ. 8 τρύπος. 10 AM. Θεταλοῖς. 11 Ald. 

' πρόγον 12 Ald, ἐν αὐτῇ. . 
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πῶς φανερῶς τὸ μὴ πραχϑὲν σημεῖον ὃ κατήγορος ποι- 
ἥσεται τοῦ φόνου" τοσοῦτον δὲ δύναται τουτὶ τὸ xega- 

᾿λαιον, ὥστε εἰ πείσειας τὸν δικάζοντα οὐδὲν ἔτι λείπε- 
ται τῷ ζητουμένῳ, ἀλλὰ πᾶσαν λύει τὴν ξήτησιν" διὸ 

δ καὶ πολλὰ ἐφεξῆς κεφάλαια δέδωχεν ἡ τέχνη τῷ ἀντιδίχῳ 
πρὸς λύσιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ τὸ εἶναε ἰσ- 
χυρὸν τοῦτο τὸ κεφάλαιον. Πλὴν τῆς μεταλήψεως. 
᾿Ασφαλὼς ὁ τεχνικὸς ἐσημειώσατο" ἀεὶ γὰρ ἡ μετάληψις 

τοῦ διώχκοντός ἐστιν. Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι γρῆσϑαι.- 
40 πάλιν κἀγταῦϑα ἡ προσθήκη χρήσιμος οὔτε γάρ ποτε 

ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γίνεται ἡ μετάληψις, τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους ὄντων τοῦ χατηγόρου " οὔτε: ἀντίληψες 
εὑρίσκεται, ἔστι γὰρ Ort ἐκλείπει τὸ ἀντιληπτικόν" ἱστέον 
δὲ, ὅτι τότε ἐκλείπει ὅτ᾽ ἂν ἐφ᾽ οἷς ἄλλος πεποίηχε χρί- 

45 νηταί τις χαὶ μὴ ép οἷς αὑτὸς ὃ χρινόμέμος" οὐδὲ γὰρ 
δύναται λέγειν, ἔξεστί μοι, ὃ μηδὲ πράξας, ὡς ἐπ᾽ ἐχεί-- 

γον οὗ οἱ πολέμιοι εἰκόνα ἔστησαν" ἀλλ᾽ οὔτε ἔξεστιν ἐχεί- 
γοις, ἐπεὶ ἑαυτοῦ γένεται κατήγορος, τῷ δοῦναι ὑπόνοι-- 
αν, ὅτι τὴν ἐχείνων "οἶδε πολιτείαν" τὸ γοῦν εὖ συγχω- 

40 ροίη οὗ μόνον διὰ τὴν ἀντίληψιν, ὅτι οὐκ ἀεὶ ἐμπίπτει ; 
ἀλλὰ xal διὰ τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν" xal yaQ xol aU- 
T ἐχλείπει, ὅτ᾽ ἂν τὰ σημεῖα σύμφωνα ἢ xal ἀναγκαῖα 
τῷ ἐγχλήματι" εἰ καὶ ἐπεισέρχεται ἀντ᾽ αὐτῆς τὸ μὴ ἀν-- 
τιστρέφον καλούμενον νόημα, ὡς ἐπὶ τοῦ “Περικλέους τοῦ 

45 χρινομένου ἐπὶ τυραννίδι διὰ τὰς πανοπλίας" οὐ γὰρ ἀν- 
τιστρέφει , ὅτι ὃ ἔχων ὅπλα πάντως χαὶ τύραννος. Πλὴν 

τῆς μεταλή ψεωρ᾽ τῆς ἐγγράφου λέγει, αὕτη γὰρ ue- 
ταλαμβᾶάνει τοῦ κατηγόρου οὖσα, διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τῷ 

πράγματι καὶ τῷ ἐγχλήματι"- ἡ δὲ αἰτία πρόδηλος" ἀεὶ 

$0 γὰρ αὕτη τοῦ κατηγόρου καὶ ἀπὸ τούτον γίνεται. Εὖ- 
οἰσκχεται γὰρ nore xal οὕτως. Ἔδειξεν ὅτι σπα- 
γίως εὑρίσχεται τοιοῦτος στοχασμὸς ἀπὸ τῆς προσϑήχης 
τοῦ ποτὲ" καὶ εἰχότως δυσχερῶς εὑρίσχεται" ei γὰρ τὸ ἰσχυ- 
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οὖν τοῦ διώχοντος χεφράλαιόν ἐστι τὰ Gm ἀρχῆς ἄχρε 
τέλους, ἐὰν καὶ τοῦ φεύγοντος εὑρεϑὴ τὸ τοιοῦτον, ἀσϑε- 
γέστερος D χατήγορος ἔσται" διὰ τοῦτο οὐδὲ εὑρίσχεται, 

μόνου τοῦ φεύγοντός ποτε τὸ χεφράλαιμον τοῦτο“ ὅτι εἰ 
xci συμβῇ τοῦτο, πᾶσα τοῦ διώκοντος ἡ ἰσχὺς ἀνηρπά- 5 
Gero. Ἔσται καὶ τὰ λοιπὰ χεφάλαια. doa 16 
κεφάλαια τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" εἰσὶ δὲ ταῦτα με- 
τάϑεσις Αἰτίας, ἀντίληψις , πιϑανὴ ἀπολογία" o .48ϑα- 

γάσιος δέ φησιν, ὅτε δεῖ παρατηρεῖσϑαι ὡς οὗ πάντα 

δυνατὸν, ἀλλὰ μόνον τὸ γρῶμα" τοῦτο γὰρ αἰτίαν ἔχει 10 

τοῦ πραχϑέντος" τὸ γοῦν ἀντιληπτιχὸν οὐδέποτε, οὔτε 

μὴν ἡ πιϑανὴ ἀπολογία, διὸ καὶ ἀπολογία καλεῖται᾽ ἀλ- 

λότριον᾽ δὲ ἀπολογία κατηγόρον καϑέστηχεν" γίνεται μὲν 

οὖν μόνου TOU χατηγόρου! ὡς ἐπὶ Περικλέρυφ" οἷον, ὅ- 

που γὰρ πανοπλίας τοσαῦτας οἴκοι κατακρύψας ἔχεις , 15 

πρόδηλος εἶ τυραννῆσαι σπεύδων" χοινὰ δὲ ἀμφοῖν ὡς 

ἐπ᾿ ἐκείνου" συνεχῶς τις χαϑαιρόμενος τοῖς τῶν ἀνδρο- 

φόνων καϑαρσίοις κρίνεται φόνου" ὃ τε γὰρ κατήγο- 
ρος ἐρεῖ, ὅτε συνεχῶς τοῖς ἐπὶ φόνῳ χαϑαρμοῖς χαϑαιρό- 
μένος συνειδέναε μοί τι δοχεῖς 1} σαυτῷ xaxóv' O τὸ 20 

φεύγων ἀπολογούμενος λέξει, ὡς τοσοῦτον ἀπέχω τῆς 

ἀνδροφονίας, στε καὶ συνεχῶς χαϑαρσίοις προσϊέναι ϑε- 

Gv, παλαιῶν ἀσεβημάτων ἐμαυτὸν ἐξάντη χαϑιστάς " φό- 
γων δὲ συνεχείῳ ** xai χαϑαραμοῖς μυρίοις κοινὸν οὐδέν. 15 

45 Ald. δοκεῖ. 44 Ven. φόνου δὲ συνέχεια. 15 Ven. 

οὐδὲ fy. Sequitur ibid. Τίνεται δὲ καὶ ἐπὶ διαφέρων πραγμάτων 
κοινὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" οἷον ἐγράψατό τις τυραννίδος ἐπι-- 
ϑίέσεώς τινα, μετεώρου τῆς δίκης οὔσης ὅ τοῦ φεύγοντος ἀδελφὸς 

ἀριστεύσας ἤτησεν ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς, ἔλαβε, μετὰ ταῦτα τύραν- 
γοῦντα τὸν ἀδελφὸν ἀπίύχτεινε, καὶ κρίνεται ὃ ἀριστεύσας συνειδό-- 
τος" ὦ μὲν οὖν κατήγορος ἐρεῖ, ὅτι συνήδεις αὑτῷ τὴν τυραννίδα" 
διὰ τοῦτο γὰρ ἁλίσκεσθαι μέλλοντα ἐξήτησας, καὶ μικρὸν ὕστερον ἡ 
ἀνεῖλες, ἐκποδὼν ᾿καταστῆσαι σπεύδων τὸν ἔλεγχον" ὃ δὲ φεύγων 
ἀπολογήσεται, ὅτε πρότερον μὲν συκοφαντεῖσθαι τὸν ἀδελφὸν vopi- 
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᾿πέχειτο κατά τινος γραφή" τὸ παράδειγμα ἐπά- 
yet παράδοξον, ὅπερ εἶπεν πιστούμενος τὸ τοῦ ἀριστέως 
τοῦ ἀποχτείναντος τὸν ἀδελφὸν τυραννοῦντα᾽ δῆλον γὰρ 
ἐνταῦϑα ὡς ἑκάτερος τοῖς συμφέρουσιν ἑαυτῷ κέχρηται" 

5 τῷ μὲν οὖν κατηγόρῳ συμφέρει κατὰ τοῦ χατηγορημέ- 
vov ἡ τῆς γραφῆς ἀναίρεσις" ἀπὸ γὰρ ταύτης τὴν. κοι- 
νωνίαν τῆς τυραννίδος ἐλέγχειν δυνήσεται" τῷ δὲ φεύ- 

Dow εἰς τὸ γέρας τῆς ἀριστείας ἥτησα τὴν ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς, 

ὕστερον δὲ περιφανῶς τυραννοῦντα καταμαϑὼν οὐδὲ χρίσεως ἄξιον 

ἐπὶ τηλικούτοις ἡγούμην. Γίνεται δὲ σπανίως καὶ μόνου τοῦ φεύ- 
γοντος" ὡς ἐπ᾽ éxsivov* τρεῖς τις ἔχων παῖδας ᾿Ολυμπιονίχης τοὺς 

δύο ἀποβαλὼν 3101» ἐπὶ βρόχον" μέλλοντα αὐτὸν ἀποπνίγεσθαι ὃ 

νεώτερος καϑεῖλεν" ἱεροσυλίας γενομένης ἔφησεν ὃ πατὴρ ἑαυτὸν te- 

ροσυληκέναι καὶ ὃ παῖς ἀντιλέγει" ὃ γὰρ παῖς τοῦ φεύγοντος ἔχων 

τὴν τάξιν τοῦ πατρὸς τὴν συμφορὰν διηγήσεται, καὶ τὴν αἰτίαν, 

δι᾿ ἣν ἐπιβουλεῦσαι ἑαυτῷ ϑόλει" διαφέρει δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους τῆς διηγήσεως, ὅτι ἢ μὲν δείχνυσιν, ὅπως τόδε τι ἐγένετο, 

τὰ δὲ, ὅτι καὶ ὄντως ἐγένετο, κατασκευάζει " καὶ κατὰ μίαν πρότα- 
τασιν δι᾽ ἐπιχειρημάτων πιστοῦται τὸ δοκοῦν. Πλατύνεται δὲ τὰ 

ἐπιχειρήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ταῖς παρασκεναῖς, ταῖς κατὰ 

uiuv πρότασιν ἐκ τῶν περιστατικῶν μορίων κινουμέναις, τοῖς παρει- 

μένοις. Καλεῖται δὲ παρειμένα, ἃ ἐξὸν ποιῆσαι οὐκ ἔπραξεν ἀλλὰ 

παρῆκεν" τῇ τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσει" οἷον ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου " γυνή τις 

δακρύουσα νύκτωρ συνεχῶς κρίνεται μοιχείας ὑπὸ τοῦ ἀνδρός. νυ- 

xròę ἐπελθούσης ὀδυρμοὶ συνεχεῖς, λυπεῖ γὰρ οὕπω παρεστηκὼς ὃν 

ποϑεῖς. ᾿Απὸ τοῦ προσώπου" ἄλλως τε καὶ τὸ τῆς διαίτης ἁβρὸν 

οὗ ἰσώφρονά σοι μηνύει τὸν λογισμόν" ἀπὸ τοῦ χρόνον" καὶ νὺξ 
ἑκάστοτε πρὸς ὑπόμνησιν ἄγει δακρύων, τῶν παρανόμων εἰς μνήμην 

ἄγουσα τὸν λογισμὸν ἡδονῶν" ἀπὸ δὲ τῶν παρειμένων" εἰ γάρ τι 

xot ούματος ἠνώχλει σοι πάϑος, καὶ πρὸς δώκριον εἶλκεν ὀδύνη, 

τὴν ἰασομένην ἐχρὴν μεταπέμπεσθαι καὶ τῶν δαχρύων ἡ συνέχεια 
συγγνώμης ἐτύγχανεν. "uo δὲ τῆς τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσεως. οὗ 

πατήρ σοι τέϑνηκεν, οἱ ϑυγάτριον ἄωρον ἀποβέβληκας, ov παί- 

δων τιϑέασαι συμφορὰς, τίνα οὖν τῶν δαχρύων ἐρεῖ τὴν αἰτίαν. 

Ἢ δὲ ἀντίληψις p. 150 Ald. 
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γοντε ὃ φόνος xol ἡ τοῦ τυράννου ἀναίρεσις" ὃ yap 
ἀποχτείνας φησὶ τὸν τύραννον, πῶς ἄν εἴη τυράννου 
κοινωνός" δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις στοχασμοῖς ἀναγχάίΐως 

ἀμφοτέροις λῦσαι τὰ ἀλλήλων" λυϑήσεται δὲ δῆλον ὅτι 
τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας, O δὴ καὶ γρῶμα χαλεῖται" ὡς δ 
ἀνεῖλες τὴν γραφήν" xol τιμωρίας ἄξιος εἶ οὐκ ἐάσας. 
ἐπὶ τυραννίδι -χριϑῆναε τὸν ἀδελφόν" οὐδὲ ἐλεγχϑῆναι 
οὐδὲ ἐλεγχόμενον εἰπεῖν τι περὶ τῶν χοινωνούντων, οὐδὲ 
παύσασϑαι τὴν τυραννίδα" εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς! πρὸς τοῦτο 
ὁ φεύγων τῷ χρώματι πρότερον χρησάμενος, ὅτε ἤτησα 10 
τὴν δωρεὰν ὡς ἀδελφῷ βοηϑῶν, οὐ τὴν ἀδικίαν συνει- 

δὼς , οὐδὲ xoiwvov τοῦ πλημμελήματος" συνάψει, τῷ 

χρώματι τὰ ἑαυτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, λέγων" ἀμέ- 

λὲε παραχρῆμα τυραννήσαντα πεφόνευχα" xot δηλοῖ μου 

τὴν προαίρεσιν Ü φόνος , ὡς πολέμιός εἶμι τυράννοις οὐ 15 
χοινωνός" πρὸς ἃ πάλιν ὃ χατήγορος τῇ μεταϑέσει τῆς 
αἰτίας χρήσεται" λύων τῶν τοῦ φεύγοντος σημείων τὴν 
loxiv ἐρεῖ" ἤσϑου σαϑρὼς ἔχουσαν τὴν τυραννίδα καὶ 

μέλλουσαν χαταλυϑῆναι ' καὶ τὸ μέλλον ἐδεδοίκεις " μέ- 

vev γὰρ QU πέφυκε τυραννίς" μέλλων οὖν συγχινδυνεύ- 10 

&y, προέφϑασας τῷ ϑανάτῳ τὴν ὑπόνοιαν, χαὶ προ-᾿ 

ανεῖλες ἀναιρέσει τὴν ὑποψίαν" διὰ τοῦτο δὲ ἐγγὺς ἀλ- 
λήλων τάττεται ταῦτα, λέγω δὴ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τές 
λους ἑκατέρων καὶ 9 λύσις ; ἐπειδὴ παραλληλα κείμενα 

' ἐσχυρὰ γίνεται. Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ τοῦ κα- 25 

τηγόρου" ἐλέχϑη 15 δὲ οὕτως, OTL πανϊαχοῦ τοῦ λόγου 

εὑρίσχεταε, καὶ ἐν προοιμίοις καὶ ἐν ἐπιλόγοις, καὶ παν- 
ταχοῦ" εἰκότως δὲ μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν 
ἔταξεν avra δεῖ γὰρ τὸ βούλεσθαι πρῶτον χατασχευ- 
ἄσαι xoi τὸ δύνασϑαε x«i οὕτως ἐπενεγκεῖν τὸ πρᾶγμα 30 
δὲ μὴ γὰρ τὸ πρᾶττον ὑπάρχει πρόσωπον, τὸ πεπρὰγμέ- 
voy οὐχ ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Γίνεται δὲ καὶ 

16 Ald, ἐλέγχϑη. 
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| αὔξεται" ὅρα πῶς καὶ τὴν κοινωνίαν ἔδειξεν τῆς τῶν 

ἐλέγχων ἀπαιτήσεως πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, xaà 

τὴν διαφορὰν ὑπέφηνε᾽ τῷ μὲν γὰρ εἰπεῖν γίνεται τὴν 

κοινωνίαν ἐδηλωσεν" ἀμφότερα γὰρ ix τῶν περιστατι- 

5 χὼν γίνεται". τῷ δὲ πρασϑεῖναι τὸ αὔξεται τὴν διαφο- 

| ρὰν ἐσήμανεν" ἐκεῖ μὲν γὰρ ψιλῶς τὰ περιστατικὰ ἐξε- 

τάξεται" ἐν δὲ τοῖς σημείοις μετὰ αὐξήσεως" ἢ ὅτι τὰ 

'μὲν àm ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- 

στον τῶν περιστατιχῶν γίνεται" ἡ δὲ τῶν ἐλέγχων anai- 

10 τησις πολλάχις καὶ περὶ ἕν" διατὶ δὲ μὴ xoà ἡ τῶν ἐλέγ- 

LA7 yov ἀπαίτησις xarà αὔξησιν προέρχεται, ἰσχυρὸν γὰρ 

xal αὐτὸ δοχεῖ κεφάλαιον τῷ κατηγόρῳ" ἀλλ᾽ ἐκεῖ. μὲν 

ἅμα τῷ παρασχέσϑοι τοὺς ἐλ ἔγχους , οἴεται ἀπόδειξιν ὃ 

κατήγορος "τὸ ἔγκλημα" ἄτεχνος γὰρ πίστις ὀστί" καὶ 

45 ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ἐσχύει, οὐ δεῖ τῆς αὐξήσεως" τὰ δὲ 

᾿ς πράγματα εἰ μὴ χκατασχευασϑεἰη xai αὐξηϑείη οὐκ ἀπο- 

δείκνυται, τί, ποῦ, πῶς, πότε" ὡς ὃ Δημοσϑένης" τίς 

QV 4fiayivng ἠδίκησε τὴν πόλιν; ὅτι πρεσβευτὴς ὧν" Tb 

ἔπραξεν; ὅτι τὰ πράγματα προέδωκεν" ποῦ; ἐν αχε- 

20 δονίᾳ γενόμενος. πῶς; οὗ μόνον εἰπὼν ἀλλ᾽ ᾿ἐπαγγειλά- 

μενος ἐν τῇ ἐχκχλησίᾳ. πότε; ὅτε Φίλιππος ἐπὶ Φωκέας 

ἐστράτευσεν, Τὰ ἑξῆς χεφάλαια. Ὅρα πῶς ἐδήλωσεν 

ἡμῖν τῶν κεφαλαίων. τὴν μάχην, μάχεται γὰρ ἀεὶ πρὸς 
τὰ σημεῖα ταῦτα τὰ χεφάλαια, ἡ ἀντίληψις, ἡ μετα- 

| 25 ϑεσιρ τῆς αἰτίᾳς, ἢ πιδανὴ ἀπολογία" ἐχόντων οὖν ἀμ-- 
ἮΝ φοτέρων τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους δηλονότι ἑχάτερος 

λύσεν τὰ TOU ἀντιδίχου σημεῖα τοῖς’ προεμρημένοις χεφα- 
λαίοις" ἱστέον δὲ, ὅτι οὔτε ἡ ἀντίληψις οὔτε T] μετά- 
ληψις χοινὴ ἔσται. Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρῆσϑα:. 

| 30 πᾶσι λέγει τοῖς ἐφεξῆς κεφαλαίοις! καλῶς δὲ τὸ εἰ ἐγ- 
χωρεῖ, ἐπειδὴ οὐχ ἐμπίπτει ἡ ἀντίληψις. ᾿Απέκειτο 

κατά τινος γραφή. ᾿Ἐνταῦϑα ἔχουσιν ἀμφότεροι τὰ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὁ μὲν γὰρ κατήγορος: ἔχει εἰ- 
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fiy ὅτι διὰ τοῦτο ἀναίρεσιν ἤτησας τῆς γραφῆς, ei- 
δὼς Ort τυραννήσει" ὁ δὲ φεύγων λέξει σημεῖον τοῦ μη. 

συνειδέναι τὸ ἀνελεῖν αὐτὸν τυραννήσαντα" καὶ ὃ μὲν 

ἀριστεὺς ἐρεῖ μετάϑεσιν αἰτίας" ὅτι ἤτησα ἀναίρεσιν τῆς 

γραφῆς ἑλκύσας δῖ τὸν ἀδελφόν" ὁ δὲ κατήγορος πάλιν 5 

λέξει" ὅτι διὰ τοῦτο αὑτὸν ἀνεῖλες τυραννήσαντα, ἐπειδὴ 
σαϑρὰν ἑώρας τὴν τυραννίδα" καὶ ἐδεδίει, ἵνα μὴ συγ- 

χινδυνεύσῃς αὑτῷ κοινωνὸς τῆς τυραννίδος ὀφϑείς. M o- 

vov δὲ τοῦ φεύγοντος" ἔδειξεν ὡς μᾶλλον τῷ κατη- 

γόρῳ πρόσχειταε τὸ κεφάλαιον" ποτὲ. δὲ καὶ τοῦ φεύ- 10 

yovrog εὑρίσκεται, ὅτ᾽ ἂν εἴη κοινά" μόνου δὲ τοῦ φεύ- 
γοντος οὐδέποτε᾽ τινές φασιν, ὅτι ἐνδέχεται τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους καὶ μόνον εἶναι τοῦ φεύγοντος, ὡς ἐπὶ 
τούτου τοῦ παραδείγματος" τρεῖς τις εἶχε παῖδας" τελευ-. 

τησάντων αὐτῷ τῶν 18 δύο ἀπάγξασϑαι ἐζήτησε" κατα- 15. 

λαβὼν ὁ τρίτος ἔλυσε τὸν βρόχον καὶ διέσωσε τὸν πατέ- 

Qc μετὰ ταῦτα ἱεροσυλίας ἐν τῇ πόλει γενομένης 0 μὲν 

πατὴρ ἱερόσυλος ὡμολόγησεν εἶναι καὶ ἀξιοῖ τεϑιάναι, 

ὁ δὲ υἱὸς ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα φεύγοντος ἔχεν πρόσωπον 

ὃ ἀντιλέγων καὶ πᾶσι μόνος χέχρηταε τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς 20 
ἄχρι τέλους, οἷον τῇ τελευτῇ τῶν ἀδελφῶν, τῇ ἀγχόνῃ 
Τοῦ πατρός᾽ οἷς 19 ὁ πατὴρ ἐὰν γρήσηται, ὁμολογεῖ μὴ 
εἶναι ἱερύσυλος, μηδὲ διὰ. τοῦτο ἄξιος εἶναι Davdrov: 
xal ov μόνον ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος, ἀλλὰ χαὶ 
ἐπὶ πάντων τῶν κατὰ ἀξίωσιν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 25 
λους τὰ αἴτια ἐστι τῆς χρίσεως. & καὶ μόρια τῆς ὑπο- 

ϑέσεως καλοῦσί τινες, δι᾽ ὧν ἢ χρίσις καὶ τὰ σημεῖα, 

ἐφ᾽ οἷς χρίνηταί τις, ἃ δὴ διασπείρεταε μὲν διὰ πάσης 
τῆς ὑποθέσεως, ἀϑρόως δὲ ἐνταῦϑα τίϑεται" καὶ ἔστιν 

ἀὐτὰ τὰ πεπραγμένα καὶ ὅσαι πράξεις τῷ προβλήματι 50 
ἐμπεριέχονταε, ἀναφερόντων ἡμῶν ἕκαστον τὼν πεπραγ- 

17 Ald. ἑλκήσας. 48 Ald. τὰ δύο, ἀπήγξασϑαι. 19 Ald. 

olog. | . 



304 X X0.A1A 

μένων πρὸς τὸ ἔγκλημα" κχέχληται δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε 
τέλους διὰ τὸ δεῖν ἐν αὑτοῖς μὴ μόνον μερικῶς ποιεῖ- 

σϑαι τῶν πραγμάτων τὴν ἐξέτασιν, ἀλλ᾽ ἄνωϑεν πάν- 
τῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς μέχρε τοῦ τελευταίου, τουτέστιν αὖ" 

δ τῆς τῆς χρίσεως" γίνεδαε δὲ ταῦτα ἢ ἐν ἔργοις ἢ ἐν λό- 
γοις ἢ ἐν πάϑεσι»" κατὰ δὲ ἐμὲ ἐν πλείοσιν" xai ἐν ἔρ- 
γοις 35 μὲν, ὡς 0 ϑάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ᾿ ἐρη- 
μίας" ἐν λόγοις δὲ, ὡς O νέος πλούσιος ὃ παριὼν τὸ 
δεσμωτήριον, xa ἀναβοήσας, ϑαρσεῖτε, ὦ δεσμῶται, αὖ- 

10 ϑὶς λυϑήσεσϑε, xol χρινόμενος τυραννίδος " καὶ ὡς ἐπὶ 
^ χούτου" πλούσιον εἶλεν ὃ πένης ὕβρεως" ξένου ῥήτορος 

συναγοφεύοντος ἔφη πρὸς τὸν. ῥήτορα πένητα ὁ πλού- 
σιος, ὄψομαί σε᾿ εὑρέϑη νεχρὸς ὃ ῥήτωρ xoi χρίνεται 

148 9 πλούσιος φόνου" ἐν πάϑεσι δὲ, ὡς ἡ δαχρύουσα vüx- 
46 τωρ γυνὴ εὑρίσχεταε δὲ καὶ ἐν συμβεβηχόσεν" οἷον χρέ- 

vs τις τὴν γυναῖχα μοιχείας, ἐπειδὴ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

ἐμάνη ὁμώσας μὴ μεμοιχευχέναι αὐτήν" συμβεβηκὸς yao 
τί ἔστι τὸ ἐχεῖνον μανῆναι" γένεται xai ἀπὸ τῶν μὴ γε- 
γενημένων δέον γενέσθαι" τὸν ἀδελφόν τις χαλέσας φυ- 

30 γάδα ἐντὸς ὕρων, ἔπειτα ἔστη xoi τοῦ παρασίτου διε- 
γεχϑέντος πρὸς αὐτὸν xal ὁ μετὰ χεῖρας ἔχπωμα εἶχε 
βαλόντος ?* xai ἀποχτείναντος, χρίνεταε ὡς συνειδώς " 

ἔδει yàp χεχωλυχέναε" τὰ μὲν οὖν ἐν λόγοις κατὰ ῥητὰν 

καὶ διάνοιαν βούλεται" τὰ δὲ ἐν πάϑεσιν ἢ ἐν ἔργοες 
25 χατὰ τὰς ἀντιϑετιχάς" ὃ μέντοι Δημοσϑένης καὶ τὰ ἐν 

λύγοις χ“ατὰ τὰς ἀντιϑετικὰς ἔλυσεν, ὡς ἐν τῷ xav e 

σχίνου λέγων, ὅτε Φωκεῖς αἴτιοε τοῦ ἀπολέσθαι, ὕπερ 
- ἐστὶν ἀντεγχληματικόν᾽" καὶ “Ταχεδαιμόνιοι, ὅπερ ἐστὲ με- 
ταστατιχόν" καὶ Χεῤῥύνησος σώζεται, ὅπερ ἐστὶν ἀντι-. 

30 στατιχόν" καὶ ἐξηπατήϑην, ὅπερ ἐστὶ συγγνωμονικὸν " 
γίνεται δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀπὸ τοῦ σημείου " 
καὶ αὔξεται ἀπὸ τῶν περιστατικῶν" πόϑεν δὲ τὸν τό- 

20 Ald. ἔργοισι. 421 Ald. καλόντος. 
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toy αὐτῶν ἐπιγνωσόμεϑα, τὸν οἰχεῖον φαμὲν; ἔνϑα us-. 
τὰ αὐξήσεως καὶ ἐχφρασεως εἴρηνται, οἷον ὡς ἐν τῷ 
παφαπρεσβείας" ἐν πᾶσι τοῖς χεραλαίοις προφέρει τὴν 
ἀπώλειαν Φωχέων᾽ ἐν δὲ τῷ οἰχείῳ τόπῳ αὔξει, ἐν οἷς 
φησι, ϑέαμα δεινὸν καὶ τὰ ἑξῆς" ἀπὸ μὲν οὖν τῶν περι- ὕ 

στατικῶν χατασλευάζεται οὕτω, προσώπου μὲν, ὡς τὸ 
τίς ὧν προδέδωχας «ΦΦωχέας" ἐν ᾧ καὶ τὸ ἀντιπίπτον 

ἔλυσεν, τὸ ὅτι οὐχ ἠδυνάμην ὅλον ἔϑνος, ὁ δὲ εἶπεν ὅτε 
πρεσβευτὴς ὧν ἠδύνω" τρόπου δὲ; olov πῶς, τὰ ψευδῆ 
ἀπαγγείλας" χρόνου δὲ, ὅτε Φίλιππος ἐπὶ (Φωχέας παρ- 10 
ἤει" καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως" οὗ εἰχόνα ἔστη- 
σαν οἱ πολέμιοι, καὶ γὰρ ἐνταῦϑα αὐξήσεως ἕνεχα, ἵνα 

τὸ σημεῖον γένηται πιϑανώτερον, κατασχενάζομεν αὐτὸ 
ἐχ τῶν περιστατιχῶν" φαμὲν γὰρ ἐνταῦϑα, ὅτι τοῦτο 
τεχμήριον μέγα προδοσίας ἐσείν" δἰ γὰρ μὴ ἤδεσαν ?? 46 
ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς πολίταις λυσιτελέστερον, οὐκ ἂν 
αὐτοὶ πολέμιοι ὄντες eixOvo ἔστησαν φήσαις δ᾽ ἂν xol 
ἀπὸ τοῦ τόπου, εἰ χατὰ μέσην πόλιν τυχὸν χαϑθίδρυ- 
σαν τὴν εἰχόνα, ἔτε ?? δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅτι 

εἰχύνα ἔστησαν, πρᾶγμα πολὺν χρόνον διαμεῖναι δυνά- 20 
μένον" ἵνα xol τὰ τῆς εὐεργεσίας τοῖς ἐσομένοις φανή- 
σεται πρόδηλα" ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης κχατασχευά- 

σαι εἰ χρυσσῦ τυχὸν τὴν εἰκόνα πεποίηνται" γίνεται δὲ 
καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων, οὕτως" δὲ γάρ τοι τοῦ σώμα- — 
TOg ἠνώχλει GOL πάϑος xci πρὸς δάχρυον εἶλχεν ὀδύνη, 25 
τὴν ἰασομένην ἐχρὴν μεταπέμπεσϑας καὶ τῶν δαχρύων 
ἡ συνέχεια συγγνώμης ἐτύγχανεν" καὶ ἐν ἄλλῳ Δημοσϑέ- 
γης᾽ ὅτι πάντες κατηγοροῦσι τοῦ Φιλίππου μᾶλλον, σὺ 
δὲ οὐδαμῶς" ἐγὼ δέ φησι τούτους τοὺς λόγους ἐζήτουν 

παρ᾽ αὐτοῦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι" ἐμοὶ μὲν χρήσασϑ'᾽, ὅ τι ag. 
βούλεσϑε᾽ ἐπίστευσα, ἐξηπατήϑην" ἥμαρτον, ὁμολογῶ, 
καὶ τὰ λοιπά. εἶτα προσέϑηκε, τούτων οὐδένα ἀκούω τῶν 

23 Ald. εἴδεσαν. — 1. 17. Ald. ἴστασαν. scripsi ἔστησαν. 25 Ald. ἔστε: 

^ 
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λόγων" ἔστι δὲ αὐξῆσαι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν αἰτίων ὑπεξαι- 
θέσεως, ὡς ἐπὶ τῆς δαχρυούσης γυναιχκόρ" οἷον οὐ πα- 
τήρ σοι τέϑνηχεν" ov ϑυγάτριον πρόωρον ἀποβέβλη-᾿ 
xag' ?* ov παίδων τεϑέασαι συμφοράς" τίνα οὖν τῶν 

5 δαχρύων ἐρεῖς τὴν αἰτίαν" ἱστέον δὲ ὡς τοῦτο κεφά-- 

λαιον διαφόρως οἱ τεχνικοὶ ἐχάλεσαν" οἱ μὲν γὰρ ση- 
μεῖον" οἱ δὲ, εἰκός" οἱ. δὲ, τεχμήριον" οἱ δὲ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς" πάντα δὲ εἰς tv συντρέχεε᾽ ἀπὸ γὰρ τῶν πε- 
πραγμένων. ὡς εἴρηται λαιιβάνεται" τοῦτο δὲ τὸ xe- 

40 φάλαιον, ὡς φησιν αὐτὸς, τοῦ χατηγόρου ἐστὶν ὡς ἐπε- 

τοπλεῖστον καὶ ἰσχυρότατον κατὰ τοῦ ἀντιδίκου, ἐπεὶ γὰρ 
ὁ φεύγων ἔχεν μὲν τὸ παραγραφικὸν ἐξ ἀρχῆς, ἔχει δὲ 
xai τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, καὶ πρὸς τούτοις χοι- 

v& πρὸς τὸν χατήγορον τὴν τὲ βούλησιν καὶ τὴν δύνα- 
45 μιν" καὶ τοσούτοις ἔῤῥωται χεφραλάίοις ἡ τέχνη καὶ τῷ 

κατηγόρῳ βοηθϑοῦσα, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους αὐτῷ 
προδέδωχεν ἰσχυρότατον ὡς ἔφην 75 χεφάλαιον δυνάμε- 
yov διαλῦσαι τὰ τοῦ φεύγοντος ἰσχυρά" φήσει γὰρ, τί 

149 μοι Χρόνους προβαλλῃ καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῖς ἀποφεύγειν" 

20 ἐξ ὧν ἔπραξας ἑάλως" τί μοι μαρτύρων καὶ τεκμηρίων" 

αὐτὸς σεαυτοῦ 36 διὰ τῶν ἔργων προῆλϑες χατήγορος" z07- 
σεται μὲν γὰρ τὴ τὰ βουλήσει xdi 7j δυνάμει, ἥξει δ᾽ 
ἐπὶ τοῦτο τὸ κεφάλαιον ὡς ἄγαν ἰσχυρόν" ἔστι μὲν οὖν 
τοῦ χατηγόρου τὸ κεφάλαιον ὡς χαὶ ὁ τεχνικός" εὑρίσ-- 

.95 Χέται δὲ σπανίως καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, εἰ χαὶ μὴ Ee- 

μογένει δοκεῖ" ἔστι. δὲ χοινὰ ἀμφοῖν, ὅτ᾽ ἂν ἡ καὶ ἐν τῇ 

ὑποϑέσει διάφορα’ οὐχ ὥσπερ Ἑρμογένης φησὶ μέρει μὲν 
τοῦ χατηγορουμένου, μέρει. δὲ τοῦ ἀπολογουμένου γρω- 

μένων, οὗ τὸ παράδειγμα τίϑησι τὸν ἀριστέα τὸν τὴν 

80 γραφὴν ἀνελόντα τῆς τυραννίδος, ἀλλὰ πάντα ἀμφοτέ- 

θοις ἁρμόζοντα ὡς ἐπὶ τούτου" κατέλιπέ τις τὸν φίλον 

κληρονόμον, γράψας γράψασϑαι: τὴν γυναῖκα μοιχείας, 

24 Ald. ὑποβέβληκας.. 25 Ald. ἔφη. 26 Ald. δαυτοῦ. — 
l. 27. et 28. Ald. μέρη μὲν — μέρη δέ. 
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ἐγράψατο, οὐχ tlàsv* μετὰ ταῦτα συνῴκησεν αὐτῇ καὶ 
χρίνεται μοιχείας" ἐνταῦϑα γὰρ ὅλα ὅλοις ἁρμόσει" καὶ | 
γὰρ τὸ εἶναι φίλον, καὶ πιστευϑῆναι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 
xal κληρονομῆσαι xai γαμῆσαε, xai χατηγορῆσαι πᾶντα 

ταῦτα ἀμφοτέροις ἁρμόσει" εἰ γὰρ συνῇδει μεμοιχευμένην δ᾽ 

οὐχ ἐγάμει. οὕτω μὲν τῷ φεύγοντι, καὶ παλιν τῷ κα- 

τηγόρῳ ἁρμόξει͵ τὸ ὑποπτεῦσαι τὸν ἄνδρα τὴν μοιχείαν' 

τὸ γραψάμενον αὐτὸν γαμῆσαι, τὸ χαϑυφεῖναι τὴν. γρα- 

φὴν xal τὰ τοιαῦτα" ἀλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, Ort xal ταῦτα ἃ 

“φασιν ὅλα ὅλοις ἁρμόττειν, οἱ τῷ τεχνιχῷ μεμψάμενον 40 
οὐχ ἔστιμ ἐπ᾿ ἀμφοῖν τῶν μερῶν τὰ αὐτά" εἰ γὰρ καὶ 
an] πάντα, ἀλλ᾽ οὖν μικρόν τι διαλλάττει" πλὴν εἰ μὴ 
τις ἐχεῖνο λέγοι, ὡς ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἡ γραφὴ 
προφέρεται ὁ γάμος, xci γὰρ καὶ διώχων ἐρεῖ, ὅτι ἣν 
ἐγράψω, ovx ὥφειλες γαμῆσαι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ προεμοιχεύου 15 
αὐτὴν, τὴν γραφὴν χαϑυφεῖχας" καὶ πάλιν ὁ φεύγων 
ὡσαύτως τῇ γραφῇ χρώμενος καὶ τῷ γάμῳ ἐρεῖ" ὅτι 
διὰ τοῦτ᾽ ἔγημα, ἐπειδὴ πολὺς ἐν τῇ γραφῇ γενόμενος 

οὐχ εἷλον" γνοὺς οὖν ἐκ τῆς χρίσεως τὴν σωφροσύνην 
ἔλαβον“ χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν" ἄμφω μὲν προφέρουσι τὴν 20 
γραφὴν καὶ τὸν γάμον", διαφόρως δὲ ἐξετάζουσιν" ἐνίοτε 
δὲ εὑρίσκεται μόριά τινα τῶν em ἀρχῆς ἄχρε τέλους $004 
ἃ ov τοῦ ζητήματος ἐστιν οὔτε TOU φεύγοντος οὔτε TOU 
κατηγόρου, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ix συμβεβηχότος εἰσάγεται τῷ 
ξητήματι ὡς ἐπὶ τούτου" πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ 15 
πολιτιχά" ἁλοὺς τις ὑπερημερίας ἐδέδετο“ χαὶ διαῤῥήξας 

τὰ δεσμὰ, περιτυχὼν τῷ πένητι ἀπέχτεινεν αὐτόν" ὁ δῆ- 

μος χἀτέλευσε τὸν ὑπερήμερον" ἀπέθανεν, εὕρηται ἐν 

χοόλποις τὸ τῆς ὑπερημερίας γραμμάτιον, καὶ κρίνεται, 0 
πλούσιος" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ καταλεῦσαι τὸν δῆμον τὸν 30 

ὑπερήμερον ἐκ τύχης συμβὰν καὶ ἔξωϑεν Ov τοῦ ζητή- 
ματος σίστασιν πᾶσαν δέδωχε τῷ ζητήματε" εἰ γὰρ ἔζη L 

ὁ ὑπερήμερος, 8t» ἂν βασανιζόμενος τὴν ἀλήϑειαν" | 
^ » 
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"τοῦτο οὗ OUY ἔξωϑεν ἐπισυμβεβηκὸς καὶ σύστασιν ἔχει, xai? 

διαφέρει τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τῶν ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι 
πεποιήχασι τὴν χρίσιν ἐχόντων" ὅτι xol ἐνταῦϑα, εἰ καὶ 

ἕτερος ὁ ποιήσας, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ ἄντικρυς εἰς τὸν πλού- 
B σιον ἀναφέρεται" ὡς ἐφ᾽ οὗ τρισαριστέως εἰχόνα ἔστησαν 

οἱ πολέμιοι" οὐδὲ ἐκ τούτων ἔχει τὴν ἀπόδειξιν τοῦ πε- 
ποιηχέναν ἐξ ὧν ὁ δῆμος ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἡ ἀμφισβήτησις 
ἐπὶ τούτων γέγονεν, ἐχ τοῦ τὸν δῆμον καταλεῦσαι τὸν 
ὑπερήμερον οὐχὶ τὸν πλούσιον εἶναι τὸν πεφονευχότα τὸν 

. 10 πένητα᾽ ἣν ἀμφισβήτησιν εἰ ἔζη ὃ ὑπερήμερος ἔλυσεν 
* ἄν, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἐϊσαχτέον τοῦτο τὸ χεφαλαιον" ἀλλ᾽ 

ἐὰν μόνου τοῦ κατηγόρου ἢ τὸ κεφάλαιον, αὐτὸς μὲν αὖ- 
ξήσει ὁ 0 κατήγορος, ὁ δὲ i ἕτερος χαϑαιρήσει" ἐπιχειρήσει δὲ 

τῇ αὐξήσει ὃ 0 χατήγορος ἀπὸ τῶνδε" ἀπὸ τοῦ ὁμοίου, ὅτε καὶ 
45 ἄλλοι ἀπὸ τῶν τοιούτων σημείων ἑάλωσαν" ἀπὸ τοῦ ijrro- 

γος, ὅτι καὶ ἀπὸ ἐλαττόνων" ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, εἰ γὰρ 

τὸ φανερὸν παρέχειν ἑαυτὸν δεῖγμα τοῦ χαϑαρεύειν πο- 
γηρᾶς ὑπονοίας, τὸ ἀποδιδράσκειν, χαὶ ἀποχρύπτεσϑαε, 
μέγιστα πρὸς τὴν ὑποψίαν συμβάλλεται" ἀπὸ τῆς ἀντι- 

20 φάσεως, ὡς «4ἰσχίνης" εἰ γὰρ ὁ μὴ ?9 παρὼν ἀδικεῖ, ὃ 

150 παρὼν καὶ παρασχὼν ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον τοῖς νόμοις, οὐκ 
ἀδικεῖ᾽ Ó δέ γε ἀπολογούμενος καϑαιρῶν τὰ TOU διώ.- 
xovroß σημεῖα, τὰ ἐπιχειρήματα ἐνταῦϑα ληψεται" ἀπὸ 
τοῦ μηδένα ἄλλον ix τούτων τῶν αημείων ἑαλωχέναε" 

-45 ἀπὸ τοῦ μείζονος, ὅτε οὐδὲ ἀπὸ μειζόνων ἢ χατὰ ταύ- 

τας ἑάλωσαν ἄλλοι" ἀπὸ τοῦ ἐναντίου" οἷον, εἰ οὐ παν- 

τως τὸ παραμεῖναι τεχμήριον τοῦ χαϑαρεύειν, οὐκοῦν 
ὁμοίως οὐδὲ τὸ ἀποστῆναι τοῦ δοχεῖν᾽ ἰστέον, ὡς ἐν μὲν 
τοῖς κατὰ ἀξίωσιν στοχασμοῖς ἔστιν εὑρεῖν ἀπὸ τοῦ φεύ-- 

go yov?og τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ τοῖς κατὰ φυ-- 
γὴν καὶ δίωξιν ἀδύνατον. Τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει" 

* ε 

0 

37 Ald. τήν. 28 Ald. δρμή. 
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ὁ μὲν χατήγορος τὴν ἀρχὴν προκαλεῖται, aas ὅτι 
οἵτως ἤδεις τὸν ἀδελφὸν τυραννήσαντα, ὅτι λύσιν αὖ- 
τοῦ εἰς τὴν σὴν. ἤτησας δωρεᾶν" o δὲ φεύγων ἀπὸ τοῦ 

᾿ τέλους τὴν ἀπολογίαν πορίζεται λέγων" ὅτι εἰ συνὴδειν 

αὐτῷ μέλλοντι τυραννήσειν, οὐχ ἂν αὐτὸν améxcetvo, δ 
᾿ ὅτε πρὸς ἔργον ἤλϑεν ἡ βούλησις" καὶ ταῦτα μέν ἐστι 
τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" μεμέρισται δὲ καὶ πρὸς τοῦ- 
TO ἢ τῆς αἰτίας μετάϑεσις" ὁ μὲν γὰρ ιφήσει, ὅτι τὴν 

λύσιν ἡτησάμην τοῦ ἀδελφοῦ τῆς συγγενείας καὶ τῆς 

φύσεως εἰς τοῦτο προχαλουμένης, 35 ὃ δὲ χατήγορος λύ- 10 

σειν τὰ τοῦ φεύγαντος ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὅτι διὰ 
τοῦτο ἀπέκτεινας τὸν ἀδελφὸν, γνοὺς ὅτι ἀσϑενές τι πέ- 
φυχὲν 7 τυραννὶς , xc δέος τοῦ μὴ παϑεῖν τὰ faga 

πλήσια λαβὼν ἀνήρηχας ἐκεῖνον τὴν ὑποψίαν τοῦ πρά- 

γματος ἀποτριβόμενος" καὶ οὕτως εὑρίσχεται τὰ ἀπ᾽ ἀρ- 15 

χῆς ἄχρι τέλους" διὸ καί τινὲς ἀσύστατον τὸ τοιοῦτον 
ἀπεφήναντο" λέγοντες αὐτὸ ἐξισάζειν, καϑὸ ἀμφότεροι 

τῷ κεφαλαίῳ χρῶνται" ἀλλ᾽ οὐκ ἀἁληϑὲς τὸ τοιοῦτον" 
οὔτε γὰρ ix τῶν αὐτῶν τὰ üm' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐν 
ἑχατέρῳ προέρχεται, οὔτε τοῖς ἰἀλλήλων περιπίπτουσι 20 - 

λόγοις. 

Ἢ ἀντίληψις οὖκ dd ἐμπίπτει" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἀφ᾽ ὧν αὑτὸς πο- 
ποίηκε κρίνηται τις, πάντος ἐμπεσεῖται καὶ ἢ ἀντίληψις" ἐὰν δὲ ἀφ' 

ὧν ἄλλοι, οὐκ ἔτι" ἔστι δὲ τοιοῦτον" οἷον: ὅτι ἔξεστι καὶ οὐ κεκώ-. 

λυται" παράδειγμα αὐτοῦ, νέος πλούσιος πώντας τοὺς ἀποκηρύκτους 25 

τρόφει, καὶ τυραννίδος ἐπιϑέσεως φεύγει" ἐρεῖ «γὰρ ὅτι ἔξεστι 

. τρέφειν oUg βούλεταί τις. 

O8 Συριανοῦ. Ἢ ἀντίληψις ὠνόμασται μὲν artó με: 

ταφορᾶς τῶν ὑπὸ ῥεύματος μὲν παραφερομένων, ξύλου 
δὲ ἢ λίϑου ἀντιλαμβανομένων, * xoi τὴν σωτηρίαν διὰ 50 

29 Ald. προβαλουμένης.  δ0 Ald, ἀπέφηναν τό. 

4 Ven. ἀντιλαβομένων. 
Rhetor. IV. 24 . 
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τούτου ποριζομένων" 3 xol γὰρ ὃ φεύγων ὥσπερ ἐν xÀv- 
δωνε τῷ δικαστηρίῳ χιγδυνεύων λαμβανεται τῆς αντι- 

λήψεως" ἔστι δὲ ov τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων τὸ χεφαλαιον" 

τῶν γὰρ πραγμάτων ὄντων, ἢ ἃ αὐτοὶ ἐποιήσαμεν, ἢ 
s € ἄλλοι ἐποίησαν, καὶ τούτων διχῶς ἐξεταζομένων, xai 

3 » 9 € -Φ 3 ὯΝ € , et 

ἢ ἀντιχρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφερομένων ἡ ἐξ υποψίας, orav 
3 1 , e 2 2 , » * , 
h τὰ πράγματα ἅπερ αὐτοὶ ἐποιήσαμεν, E κατα φύσιν, 

ἢ κατὰ νόμον, ἢ κατὰ τέχνην, ἢ χατὰ ἔϑος, τότε μο-- 

yov ἐμπίπτει. xara? νόμον μὲν, ὡς ὁ ϑάπτων τὸ vto- 
0 σφαγὲς σῶμα" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε νόμῳ κελεύοντε μὴ περιο- 

pav ἀτάφους τοὺς οἰχομένους ἐπειϑόμην᾽ κατὰ φύσιν 

δὲ, ὡς ὁ * γέος πλούσιος ὁ δαχρύων εἰς riv? ἀχρόπολιν 
ἀφορῶν. ἐρεῖ γὰρ φύσιν 6 ἀνϑρωποις δάχρυα χορηγεῖν" 
χατὰ τέχνην δὲ, ὡς ὃ γράφων 7 Δημοσϑένης ὑπὲρ ἱερο-- 

45 συλίας λόγον, ἐρεῖ γὰρ, ὡς ἐξουσίαν αὐτῷ δέδωχεν T 
τέχνη μελετᾷν, GO δὴ καὶϊ βούλοιτο, κατ᾽ ἔϑος δὲ, ὡς ὃ 
«ρέφων τοὺς ἀποχηρύχτους πλούσιος" ἐρεῖ γὰρ ἔϑος εἶναε 
τοῖς εὐποροῦσι πολλοὺς ἀεὶ τῶν πενομένων διατρέφειν" 
«' 3 

Or ἂν δὲ τὸ v9 ἡμῶν πεπραγμένον μὴ ὃ xaÓ' ἕνα 
30 τῶν τεσσάρων ἐμπίπτῃ τρύπων, οὐ παραληψόμεϑα τὴν 

ἀντίληψιν ἐν ἐχείνῳ τῷ ζητήματι" πολλὰ γὰρ xci τῶν 
ὑφ᾽ ἡμῶν πραττομένων ὑπεύϑυνα ἐστιν, ὡς ὑπ᾽ ἐχείνου" 
γέος πλούσιος ἐξ ἀστυγείξονος πόλεως ἔγημε τυράννου 
ϑυγατέρα καὶ χρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεως" οὔ γὰρ 

25 ἀνεύϑυνον τὸ γῆμαε τυράννου ϑυγατέρα τὸν ἐν δημο- 

κρατείᾳ πολετευόμενον" δῆλον ovv, ὅτι καὶ τὰ τεχμήρια ἐν 
πολλοῖς τῶν στοχαστιχὼν προβλημάτων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, 

ov μέντοι ἐχεῖνα τὰ χρινόμενα ἔστιν, ἀλλ᾽ ἕτερον" δι᾽ 

3 Ven, πορισαμένων. — 5 Ven. οἷον κατά. 4 6 Ven. om. 
5 εἰς τὴν xo. ἀφορῶν Ven.om. 6 Ald. φύσις. 7 ὡς ὃ γρά- 
qur gu. — — — κατ᾽ ἔϑος δὲ Ald. om., recepi ex Par. et Ven, 
8 Ven. μηδέ. — 9 Ven. ἕτερόν τι δι᾽ e. 
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αὐτῶν" γνωσόμεϑα δὲ εἰ ἐμαίπτει 29 τῷ reium ἂν- 
τίληψις καὶ οὕτως" ὅταν μὲν γὰρ ἕπηται ** τὸ χρινό- 

μενον τῷ τεχμηρίῳ ἐκλείπει ἡ ἀντίληψις" ὡς ἐπὶ Περι- 151 
κλέους τοῦ χρινομένον διὰ τὰς πανοπλίας" ἕπεται γὰρ ' 

τῷ βουλομένῳ τυραννεῖν ἡ τῶν τοσούτων παρασκευὴ 5 
πανοπλιῶν᾽ ὅταν δὲ τῷ κρινομένῳ. τὸ τεχμήριον μὴ 
&xoAovOs,** ἐμπεσεῖται πάντως ἀντίληψις» ὡς ἐπὶ τοῦ 

παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ .13 oy γὰρ παρέπεταε τῷ 
φονεύσαντι τὸ 14 παρεστάναι τῷ τεϑνηκχότι" I5 διαφέ- 
Qu δὲ τὸ κεφάλαιον ἡ ἀντίληψις τῆς στάσεως, ^ κοινὴν 10 

ἔγον τὴν ὀνομασίαν, ὅτι, ἡ μὲν στάσις ἐστὶ, τὸ δὲ χε- 

φαλαιον, ὅνπερ, “τρόπον καὶ τὸ μέρος τοῦ ὅλου 17 δι- 
ἐνήνοχεν" , xal ὅτι ἡ μὲν νόμον ἔχει τῷ πεπραγμένῳ 

συναγορεύοντα, τὸ δὲ νόμον ἔχει τῷ τεχμηρίῳ, OvntQ ὃ 
φεύγων προβάλλεται συναγωνιζόμενον" καὶ ὅτι ἡ μὲν 15 
στάσις ἡ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν ἔχεε πρὸς αὑτὸ τὸ 
ἔγκλημα" τὸ δὲ χεφάλαιον πρὸς τὸ σημεῖον" ἔξεστί μοι 
ϑάπτειν, διὸ καὶ ἐμπίπτει ἐν στοχασμῷ" ἔτι ἡ μὲν τέ- 
λεον τὸν ἀγῶνα διὰ τοῦ νόμου σαλεύει, τὸ δὲ παρατρέ- 
στειν ψιόνον πειρᾶται, τὴν κατηγορίαν" ϑήσει δὲ τὴν aw- 10 
τίληψιν o φεύγων οὐκ αὐϑάδως οὐδὲ ἀναιδῶς, φορτικὸν 

γὰρ τὸ λέγειν , ὡς ἔξεστί μοι τόδε ἢ τόδε ποιεῖν, ἀλλ᾽ 

ἐμμεϑόδως καὶ μετά 35 τινος ἐπιειχείας διασχευάσει τὸ 

ἐξεῖναι" πλατύνεται δὲ ἡ ἀντίληψις ἐκ παραδειγμάτων 
τῶν χατὰ τοὺς τέσσαρας !rpomovg τῆς ἀντιλή ψεως κι- 35 

ψουμένων" οἷον ὃ ἐπὶ τοῖς δακρύοις εὐθυνόμενος ἐρεῖ 
πλείονα χατὰ φύσιν παραδείγματα" ὡς οὐδὲ τὸν ytÀow- 

. ι 

10 Ven. ἐμπίπτει ἐν τῷ ζητ. Ald. ἐμπίπτοι τῷ. 11 Ald. ἕπεται, 

12 Ald. 4xolovOsi. 413 Ven. addit σώματι. 44 τὸ Ven, om. 
15 Ven. addit: φυγὴ δὲ τοῖς τοιούτοις dy ἔϑει. 16 Ven. τῆς στά- 

σεως abre τῆς οὕτω καλουμέγης ἀντιλήψεως. 17 Ven. τὸ ὅλον 

τοῦ μέρους. 48 καὶ ὅτι 7] μὲν στάσις — — -— ἐν στοχασμῷ 
Ven. om. 419 Ven. Ald. κατὰ. Par. μετά. 

᾿ 24. e 



372 ZX0A1A 

τα ἕλχει τις εἰς δικαστήριον, οὐδὲ τὸν τροφῇ χρώμενον 
ἐν τῷ δέοντε χαταδαρϑανοντα" ?? τούτων γὰρ ἕχαστα 
φύσις ἀνθρώποις ἐπέτρεψε ?*. ποίεῖν, ὅπως ἂν ἐῤῥωμέ- 
γων αὑτοῖς τῶν σωμάτων χαὶ τοὺς ἀναγχαίους ὑπομένειν 

5 δύναιντο πόνους" ?? χινήσει δὲ xai ἀπὸ ἄλλων 13 τρόπων 

τῆς ἀντιλήψεως εἰ βούλοιτο παραδείγματα 0 ?* τὸ χατὰ 
φύσιν χατασχευάζων νόμον, τέχνης, ἔϑους. "5. 

Σωπάτρου. Καλῶς σφόδρα προσέϑηχεν, ὅτι 7 
ἀντίληψις οὐ γίνεταε εἰ μὴ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις ποιήσας 

4 χρίνεται" οὐδεὶς γὰρ ἑτέρῳ ἐξουσίαν χατασχευάζει, αλλ᾽ 

ἑαυτῷ" οὐδὲ ἔξεστιν εἰπεῖν ὅτι ἔξεστιν ἐχείνῳ" ὅτ᾽ Gy 

οὖν τὸ ζήτημα ἑτέρου ποιήσαντος 7 οὐ δύναται ἀντίλη3 

yug ἐμπεσεῖσϑαι, ἀντιλήψεως δὲ μὴ ἐμπεσούσης, οὐδ᾽ 

ἂν μετάληψις γίνεται, ἡ γὰρ μετάληψις λύσις ἐστὶ τῆς 
45 ἀντιλήψεως" εἴρηται δὲ ἀντίληψις ἀπὸ τοῦ "5 τὸν φεύ- 

γοντα τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβανεσϑαι" ἰστέον δὲ ὡς ov- 
δὲ ἐν οἷς ἀφ᾽ ὧν τις πεποίηχε χρίνεταε ἀεὶ ἐμπίπτει καὶ 
πάντως 7 ἀντίληψις, ἀλλ᾽ Or ἂν ἢ μεμισημένον ἢ τὸν 
πραχϑὲν ὑπ᾽ αὑτοῦ ἢ ἀχόλουϑον. τῷ ἐγκλήματι οὐδα- 

40 μὼς" μεμισημένον μὲν, οἷον ὥσπερ ὁ Κύλων ὁ γαμήσας 

τὴν Θεαγένους ϑυγατέρα τοῦ Μεγαρέων τυράννου, καὶ 

διὰ τοῦτο χρινόμενος παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις τυραννίδος ἐπε- 
ϑέσεως" οὐ δύναται γὰρ εἰπεῖν ἐξῆν μοι μεμίσηται γὰρ 
τὸ τυράννου ϑυγατέρα γαμεῖν ἐν δημοχρατείᾳ " axoAov- 

45 ϑὸν δὲ τῷ ἐγχλήματε, ὡς ἐπὶ Περικλέους οὗ τῆς οἰχίας 
χεραυνωθϑείσης εὕρηνται χίλιαι πανοπλίαι" οὐ δύναταε 
γὰρ εἰπεῖν ἐξῆν μοι ἔχειν ὅπλα" εἰχύτως δὲ τοῦτο τὸ 

20 Ven. καταδραϑάνοντα. ΔἽ1 Ald. ἐπέστρεψε. 432 Vem. 
τῶν πόνων. 25 Ven. τῶν ἄλλων. 21 Ven. ot. — 25 Ald. 
et Par. £9oc. Ven. ἔϑους, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑμοίως. ᾿Αχολοιϑ εἴ 
δὲ ἐξ ἀνάγκης x. τ. À. p. 577. 1. 25. quae Sopatro illic attribuun- 
tur. . 26 τοῦ Ald. om. 
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κεφάλαιοιλ μετὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους παραλαμ- 
βάνεται, καὶ ἔστιν ἀξὶ τοῦ φεύγοντος" τοῦ γὰρ χατη- 
γόρου χρωμένου τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι. τέλους, κἀχεῖϑεν 
πειρωμένου δεικνύναε τῇ χατηγαρίᾳ ὑπεύϑυνον τὸν φεύ- 
yovra, ὃ φεύγων πρὸς τοῦτο ἀπολογούμενος τῇ ἄντι- ὅ 
λήψει χρῆται λέγων ἐξεῖναι αὑτῷ τοῦτο ποιεῖν ἢ ἐκ 
ψύμου, ἢ ἐκ qUOswg, ἢ ἐκ τέχνης, ἢ ἐκ τοῦ μὴ χεχω- 
λύσϑαι, ἃ τινες ἔϑος ὠνόμασαν σχεδὸν γὰρ ἀπὸ τῶν 
αὑτῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἡ ἀντίληψις ἡ στάσις λαμβάνεται" 
διαφέρει γε μὴν ἀλλήλων L στάσις , φημὶ ἡ ἀντίληψις 40 

καὶ τὸ κεφάλαιον, καϑὸ ἡ μὲν στάσις πρὸς τὸ ἐπιφε- 

ρόμενον ἔγχλημα γίνεται" τὸ μέν τοῦ χεφάλαιον τὸ ἐν 

στοχασμῷ πρὸς τὸ σημεῖαν λαμβάνετοι" ὅϑεν ἐλέγομεν 
τὸν στοχασμὸν ἔλεγχον ἀδήλου πράγματος οὐσιωδῶς ἀπό 

τενος φανεροῦ σημείου κατασχευαξόμενον καὶ προσετίϑε- 45 

psv ὅτι ἀνεύϑυνον" δεῖ μέντοι εἰδέναι, ὡς ἢ ἀντίληψις 

ἀεὶ μεταλήψει. λύεται" 37 xo ἀνάπαλιν ἡ μετάληψις ἂἀν- 
τιλήψει, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καϑελόντος τὸ 
τοῖχοφ᾽ λέγοντος γὰρ τοῦ κατηγόρου, ὅτι οὐχ ἔδει τοιού- 
τῳ τρόπῳ τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι, ὁ στρατηγὸς ἀντιλήψει 20 
χρηαάμενός φησιν" ἀλλ᾽ ἐξῆν uos ατρατηγῷ ὄντι οἵῳ 152 

ἐνάμιζον τρόπῳ δύνασϑαιε τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι" γίνε- 
ταῦ δὲ ἀντιλήψεως ἀνασχευὴ 'χατὰ ἔνστααιν καὶ ἀντιπα- 
ράστααιν, ὡς ὁ τεχνικός φησιν, ἡ τάξις τούτων Tolg — 
πράγμασιν ἀκολρυϑεῖ" εἰ μὲν γὰρ δόξειεν ἀναιδὲς 18 εἷ- 25 
yc τῇ ἐνστάσει χρήσασϑαι, τὴν. ἀντιπαράστασιν πρώ- 
τὴν εἰσαχτέον" εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχδι, χρησόμεϑα πρώτῃ 
μὲν τῇ ἐνστάσει, δευτέρᾳ δὲ τῇ ἀντιλήψει. 

* 

΄- 

ἹΜαρκελλίναυ. Μινουκιανὸς τὴν μετάϑεσιν τῆς 

αἰτίας προέταξε τῆς ἀντιλήψεως πιϑανὰν λόγον. ὑπὲρ 30 
τούτου. διδοὺς " λέγει γὰρ ὅτι τὸ πρῶτον ἀντιλήψει χρή- 
— con 

a» Ald. λέγεται, 38 Ald. ἀναιδός. 
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σασθαι τὸν χρινόμενον ἀγαίσγχγυντόν ἐστιν, ἀλλὰ δεῖ 
xar ὀλίγον ἐϑίσαι τὸν δικαστὴν πρὸς τὸ τῆς ἀντιλήψεως 
φρόνημα" ἱστέον δὲ, ὅτε γρώμεϑα πρώτῃ τῇ μεταϑέσεε 

τῆς αἰτίας, ὅτ᾽ ἂν τὸν φεύγοντα μελετῶμεν τῆς O4- 
δ χονομίας ἕνεχεν" βαρὺ γὰρ τὸ τῆς ἐξουσίας καὶ τυραννε- 
χὸν, εἰ χαὶ πρῶτον τῇ τάξει xara. τὸν ᾿Ἑρμογένη, μετριώ-- 
τερον δὲ τὸ τὴς μεταϑέσεως" Ot ἂν μέντοι τὸν χατή- 
yopov μελετῶμεν, πρώτην τάττομεν τὴν ἀντίληψιν, ἵνα 
βαρήσωμεν τὸν φεύγοντα ὡς τυραννιχῶς αὐτὴν προβαλ-- 

40 λόμενον" ἔστι δὲ ἡ ἀντίληψις πρὸς τὸ σημεῖον χαὶ τὸ 
πεπραγμένον αὐτὸ OU πρὸς τὸ ἔγχλημα" εἰ γὰρ mv» 
ὅλως τὸ ἐγχαλούμενον, οὐδὲ ζήτησις ἣν" εἰ δέ τις λέγοε, 
πῶς οὖν εἴπερ ἔξεστι χρίνοις, λέγοιεν ὅτε πρὸς τὸ ανεύ- 
ϑυνόν ἐστιν ἡ ἀντίληψις ov πρὸς τὸ ἔγχλημα" μόνον δὲ 

45 τότε εὑρίσχεται τὸ ἀντιληπτιχὸν, Ot ἂν ἀφ᾽ ὧν αὐτός 
τις πεποίηχε κρίνηται" "γελοῖον γὰρ εἰ ὑπὲρ ὧν alos 
ἔπραξαν ἀπολογεῖσθαι σπουδάσομεν " μόνον γὰρ ἑαυτοὺς 
ἐξαιρεῖσϑαι τῆς αἰτίας ἀγωνιζόμεϑα" ἐνταῦϑα δὲ ζη- 

τοῦσί τινες, εἰ ὁ ψεύγων πρὸς τὸ ἀνεύϑυνον καὶ τὸ ση- 
20 μεῖον χέχρηται τῇ ἀντιλήψει, λέγων ὃ. πέπραχεν ἀνεύϑυ- 

vov εἶναι χαὶ ἐξεῖναι, πῶς ἐν τῷ κχατασχευαζομένω τὸ 

αὐτὸ σημεῖον εὑρίσχεται χαὶ ἔγχλημα; πρὸς ὃ φαμεν, 
ὕτι τούτου μόνου τοῦ εἴδους ἴδιον τοῦτο, οὗ μὴν πάντα, 
οὐδὲ Ó τοιοῦτος στοχασμὸς τὰ σημεῖα τὰ αὐτὰ καὶ ἐγ-- 

.25 χλήματα ἔχει, ἀλλὰ μόνον τὸ προσεχέστερον ἔχει ὑπεύ- 
ϑυνον, τὰ δὲ ἄλλα ἀνεύϑυνα. Οἷον ὅτι ἔξεστε" τοῦ 
ἀντιληπτιχοῦ τὸ ἴδιον ἡμᾶς ἐδίδαξεν" ἔστι γὰρ ἡ ἐξουσία " 

τριχῶς δὲ τὸ ἔξεστι χατασχευάζομεν, 3) ἀπὸ νόμου, ἢ 

ἀπὸ φύσεως, ἢ ἀπὸ ἔϑους" ἢ ὅτ᾽ ἂν ἐπιλίπῃ νόμος, ἐκ 

80 τῆς ?? τοῦ ἐναντίου ἀντιφάσεως ,, τοῦτον γὰρ ἡμῶς τὸν 
ἐκ τῆς ἀντιφάσεως τρόπον διδάσχει, δηλῶν ὡς ἐὰν μὴ 
ἔχωμεν ?? νόμον ἢ τὰ ἄλλα, γὴν ?* φύσιν φαμὲν καὶ τὸ 

39 τῆς Ald. om. 80 Ald, ἔχομεν. 31 τὴν Àld. om. 



ΕΙΣ ZTAZXEIZ |. Sd c 

ἔϑος, ἐκ τοῦ μὴ κεκωλύσϑαι. γόμῳ τὴν ἐξουσίαν moo. 
βαληύμεϑα' ἥξομεν ovy, ὅτε ῥητὸν οὗ πρόσεστιν, ἐπὶ ἑτέ- 

ραν ὡς εἴπωμεν μέϑοδον, 3 ἔστιν ix τῆς τοῦ ἐναντίου 
ἀντιφάσεως, ἥτις τὸ μὴι κεχωλύσθαι ποιεῖν τὸ ἐγκαλού- 
pavoy συνίστησιν, ἐφ᾽ ἧς καὶ νόμον ἡμεῖς παρασχέσθαι 5 
τὸν ἀντίδιχον ἀξιώσομεν λέγοντες, ὅτε ἐξῆν τρέφοιν τοὺς - 
ἀποχηρύχτους καὶ οὐδεὶς κωλύειν γόμορ' ἐπειδὴ γὰρ οὐκ 
ἔχεε γόμον τὸν ἐπιτρέποντα τρέφειν τοὺς ἀποχηρύκτους, 
τὸ μὴ χεκωλύσϑαι νόμον ποιεῖται ὃ φεύγων dx τῆς τοῦ 
ἐναντίου ἀντιφάσεως" καὶ ἁπαιτήσομεν τὸν “κατήγορον 10 
δεῖξαι νόμον κωλύοντα" βίαιον δέ πως δοκεῖ τὸ τοιοῦτον," 

0 καὶ Θουκυδίδης ἐχ τοῦ ἐναντίου πεποίηκεν. ἐπὶ τῶν 
Κερκυραίων: οὐκ ἔχων γὰρ δεῖξαι τὸ 'τῆς φιλίας εὔλογον 
"εἰς συμμαχίαν, τῷ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐχρήσατο! ἡμᾶς μὲν 
'γὰρ οὐχ ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε, 9? καὶ οὖκχ-εἶπεν φίλους" t 
xal ὃ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Ανδροτίωνος λέγοντος γὰρ 

τοῦ Ανδροτίωνὸς δοῦναε δέ. yt οὐδαμοῦ κωλύες τὸν νόμον, 

τῷ μεταληπτικῷ ἔλυσεν ὅτι οὐχ ἔξεστιν" 53 ἐκ δὲ τῆς ἄντι- 
φάσεως ὁμοίως συνελογίσατο" ὅπου δὲ αἰτεῖν οὐχ ἐῶ, πὼς οὗ 

σφόδρα δοῦναί ys κωλύει" ὅταν δέ τις φαίνηται δὲ ἀνάγκην 30 

ποιήσας: ; τηνικαῦτα εἰώϑαμεν imi τὴν μετάστασιν χώω- 

geiv* ἔφυγε Θεμιστοκλῆς καλούμενος ὑπ᾽ donet» ss 

πρίσιν, καὶ κατηγορεῖται ἐπὶ τούτοις" ἐρεῖ γὰρ τοὺς 
“Ἰακεδαιμονίους αὐτίους , τῆς κατηγορίας ἰούσης διὰ τέ 
ἔφυγεν" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ εἰς ἀντόγχλημα καταφεύγομεν, 25 
ὡς ἐπὶ τούτου" στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστρατήγῳ 

ἐπὶ προδοσίᾳ" ἀνεῖλεν. αὑτὸν ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ" χαταλο- 
βὼν καὶ κρίνεται συνειδότος" ἐρεῖ γὰρ ἄξιον εἶναρ, ὧν 
πέπονθε μοιχὸν ὄντα" ἐρεῖ δέ τις" οὐχοῦν ἀντέγχλημα 
ἢ ἄλλο τι k στάσις εὑρίσκεται, οὐκέτι στοχασμόρ' ἀλλὰ 153 

λέγομεν, ὁ Ort ovy αἱ ζητήσεις αἱ ἐμπίπεουσαι ̓ μερικαὶ τὴν 

σταφιν' χαρακτῃρίξουσμν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ χυριώτατον, περὶ ἢ 

33 Διὰ ἀπόσεσϑε, Thuc. I. 35, 55 Ald. ἐξέτικτο, Νὰ 
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ὃ συνίσταται 4 ζήτησις χαρακτηρίζει τὴν στάσιν, λέγω 
δὴ ἐν σζοχασμῷ " περὶ τῆς οὐσίας ζήτησις" τὰ δὲ ἐμ- 
πίπταντα πάντα εἰς ἀπόδειξιν ἐχείνου παραλαμβάνεται" 

χθὴ τοίνυν χαραχτηρίζεεν καὶ χφάλαιον χαὶ στάσιν, 

b ovx ἀπὸ τῶν ngog τε μέρος χατασχευάζων, ἀλλ᾽ ix τῆς 
ὅλης συγχεφαλαιώσεως" ἐπεὶ καὶ ποιότητα ἐξετάζομεν 
ἔν βουλήσει xai δυνάμει, ἀλλ᾽ οὐ ταῦτά ἐστε τὸ ζήτημα" 
qV γὰρ εἰ ἐδύνατη προηγουμένως ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ ἔσταε 
ἢ τυραννὶς, xoi εἰ τὸν φόνον ὃ δεῖνα ἔδρασεν" ὅτ᾽ ἂν 

40 δὲ ἐφ᾽ οἷς ἄλλας πεποίηχε χρίνηταί 34 r;6, οὐχ ἐμπύττεε τὸ 

ἀντιληπτιχόν" ἀλλ᾽ or ἄν μόνον ἐφ᾽ οἷς αὐτός τις 
ἔπραξε, χὰὶ οὐδ᾽ ἐν τούτοις ἀεί" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἄν τὰ πε- 
πραγμένα μὴ μόνον ὡς σημεῖα, τυγχάνῃ" ἀλλὰ καὶ ἐπ᾿ 
αὐτοῖς δυνατὸν εἴη συστῆναι τὴν χρίσιν, ἥν τις βούλη- 

45 ται χατηγορεῖν᾽ ἐπειδὴ γὰρ δεῖ μήτε τὰ nayv ἐγαντία 
χατασχευάζειν, ὡς εἴ τις λέγοι ἐν ἡμέρᾳ ὅτε νύξ ἐστιν, 
μήτε τὰ ὡμολογημένα πάντη, ὡς εἴ τις κατασχευάζοι ἐν *5 
ἡμέρᾳ, ὅτι ὁ ἥλιος φαίνει, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐδὲ 
ἐπειδὰν ἀνεύϑυνον 7 πάντη τὸ σημεῖον χατασχευάσο- 

40 μὲν τὴν ἀντίληψιν, ὡμολόγηται γὰρ ὅτε ἔξεστιν" οὐδὲ 
ἐπειδὰν φανερῶς ἔγχλημα ἢ τὸ πεπραγμένον, οἷον qó- 
γος ἤ τε τοιοῦτον" ἐναντίον γὰρ πάλιν τοῦτο" ἀλλ᾽ Or. 
ἂν μήτε ὡμολογημένον ἔγχλημα ἤἥ, μήτε πάντη ἀνεύϑυ- 
γον, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾿ αὐτὰ δύναται συστῆναε χρίσις, ζη- 

85 τούντων ἡμῶν πότερον ἔγκλημα τοῦτο ἢ οὔ τηνιχαῦτα 
δὲ διοτεινόμεϑα 36 τῇ ἐξουσίᾳ τὸ ἐπιφερόμενον ἐχβάλλον- 
TSg^ ὡς ἐπὶ τοῦ τρέφαντος τοὺς ἀποχηρύχτους , ὅταν μὴ 
ὁμολογούμενον ἢ ἢ: μήτε πάντῃ ἀνεύϑυνον, ag εἰρήχαμεν" 

δύνῃ γὰρ. xci αὐτὸ τοῦτο χατηγορεῖν, OTi ἀδικεῖς, εἰς 
80 τὴν οἰκίαν ἀναλαμβάνων ἀνθρώπους πονηροὺς, περετ 

ἐργουρ, ἀνοσίους περὶ τοὺς φύσαντας, 7 ἀχαρίστους, 

34 Ald. κρίνεται — Ἰ, 11. ἐφ᾽ οἷς Ald. om. — 55 AM. κα- 
τασχευάζοιεν. 86 Ald. διατιγόμεϑα. 57 Ald. φήσαντας, 
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μεμισημένους ὑπὸ τῶν νόμων" καταλύσεις ἐπὶ τοῦτο τοὺς 

»όμουρ, ἀντιψηφίσῃ «toig δικάζουσιν, xàY τις ἀμείψας 
τὴν κρίσιν ἀλλώς ὁρίζηται, λέγω δὴ δημοσίων ἀδυιημά» 
των, αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ aragiy ἑτέραν ποιεῖ" ἐπειδὴ δὲ od 
πρὸς τὰς -ἀντιλήψειρ ἀπαντήσεις μεταληπτικαί εἰσιν, ὃ ὅ 
μὲν ἀπολαγήσηται λέγωμ ἐξεῖναι τρέφειν οὖς βούλεταί 
τις" 9 τῇ μεταλήψει, οὐχ ἁπλῶς φησιν ἕκαστον κύ. 
ριον δἶναι τῆς ἑαυτοῦ οὑφίας, οὐδὲ. oti βούλεται τρέφειν" 

οὗ yaQ τοὺς προσχατεγνωσμένους οὐδὲ τοὺς ὑπευϑύνους. 

Ἢ μετάληψις ἀεὶ ἐναντίᾳ ἐστὶ τῇ ἄντιλήψει, οὗκ ἐν στοχασμῷ μό- 10 

γον, ἀλλ᾽ ὁλως ἔνϑα ἂν εὑρίσκηται" καὶ ἐὰν τὸ ἵτερον μέρος τῶν 

ἀντιδίχων ὑποτέρῳ οὖν ταύτων χρήσηται, τῇ ἀντιλήψει λέγω ἢ τῇ 

μεταλήψει, τῷ ἑτέρῳ πά»τως τὸ ἕτερον χρήσεται" γίνετμι δὲ $j ute 
τάληψις κατά τὸ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν" καὶ 5| μὲν ἔνστασις 
βίαιόν τὶ ἐστι" φήσει γὰρ μηδὲ ἐξεῖναι, ἢ δὲ ἀντιπαράστασις κατα-- 185 
σκευάζει, "ὅτε εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὖχ οὕτως, οὐδὲ ἐπὶ τούτοις" 

οἷον μειράκιον καλλωπιδόμενον φεύγει πορνείας" καὶ βιάσεεται O 

διώκων μὴ * ἐξεῖναι καλλωπίζεσθαι 3 ἀνδράσιν" εἶτα ὅτι εἰ καὶ. 

ἔξεστιν οὐχ οὕτως οὐδ᾽ ἐπὶ τοιούτοις, ποτέρῳ δὲ πρότερον 3 χρη" 
στέον, τῇ ἐνστάσει ἢ τῇ ἀντιπαραστάσει, οὗ ῥάδιον. εἰπεῖν" ἄλλοτε 20 
γὰρ ἄλλην διὰ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων λαμβάνει τάϑιν'" δεῖ δὲ 
ὁρᾷν μὴ σφόδρα ἀναιδὲς ἔν τισιν ἢ τὸ ἐξ ἀῤχῆς φάσκειν μὴ ἐξεῖναι" 

δεύτερον δὲ τιϑέμενον μᾶλλον ἰσχύειν δύναται" καὶ ὡς ἂν i) 
χρεία μᾶλλον ἁπαιτῇ μεϑοδεύειν, 3 

᾿Σωπάτρου. ᾿Αχολουϑεῖ dE ἀνάγχης τῇ ἀντιλήψει 38 
ἡ μετάληψις" ἥτις ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ τὸν 

, ^. P4 $ - 4. ΄- . 

κατήγορον συγχωροῦντα κατά TL τῇ παρὰ τοῦ φεύγον- 

1 Par. ὡς po. 2 AM. καλλοπίζεσϑαι. $ Par. πρότερον 

δὲ ποτέρῳ χρηδτέον. Manus recentior litteris o, β, 7. superscri- 

ptis vulgatum ordinem restituit, 4 Par. μεϑοδεέοιμεν.. ον 

man. recent, superscriptum, 8644. quae Sopatro tribuit Ald., 

Syriano adscribit Ven. — 5 Ven. κατά zw omisso τῇ. 
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τὸς προβαλλομένῃ ἐξουσίᾳ, μεταλαιιβάνειν ἕν τι τῶν 
περιστατιχῶν μορίων, τύπον, 7 χρόνον , ἢ πρόσωπον , 

ἢ τι τῶν λοιπῶν" διαιρεῖται δὲ ἡ μετάληψις 5 εἰς ἔν- 

στασιν καὶ ἀντιπαράσεασιν" ἔνστασιν 7 μὲν, οἷον ὅτε οὐδ᾽ 
δ ὅλως ἐξῆν σοι τόδε ὃ ποιεῖν" ἀντιπαράστασιν δὲ, οἷον 

151 ὅτι, εἰ xoi ἐξῆν, ἀλλ᾽ Ἰοὺχὲ τόνδε τὸν τρόπον" οἷον ὡς in 
τοῦ πλουσίου τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύχτουρ". ὅτε μά- 
λιστα μὲν οὐ δίκαιον. τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων. διὰ μοχϑη- 
οἷαν ἀποχηρυχϑένεας, ὥσπερ τοὺς ἀγαϑόν τι δρῶντας 

40 ὑποδεχόμενον τρέφειν" εἰ δ᾽ ἃ ἄρα χαὶ περὶ ἕνα τῶν ἀτό- 
sto» νεανίσχων ? ἢ δύο τοῦτο ἔπραττεν, ἴσως ἐρεῖν, ἀλλ᾽ 

obyl στρατόπεδον ἀποκηρύχτων εἰς ταὐτὸν ἄγειν, καὶ ro- 

σούτους ἀναλαμβάνειν, ὧν τὴν καϑ᾽ ἡμέραν ἀχρασίαν 
lov fiov οὐδ᾽ 7 σύμπασα χώρα φέρειν δυνατή" ἐστέον 

45 μέντοι, ὡς ovx ἀεὶ προτέρᾳ χθησόμεϑα τῇ j ἐνστάσει, ἀλλ 
0T ἂν δοχῇ βιαιοτέρα εἶναι ἡ ἔνστασις, προτᾶραν τὴν 
ἀντιπαράστασιν τάξομεν, δευτέραν δὲ τὴν ἔνστασιν " 
οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ δαχρύοντος νέου πλουσίου καὶ πρὸς τὴν 
ἀχρόπολιν ἀφορῶντος" ἐπειδὴ γὰρ τὸ 5 λέγειν, ovx ἔξεστέ 

20 σοι δακρύειν, ἀναιδὲς πως εἶναι δοχεῖ" παρὰ φύσιν γὰρ, 
τῇ ἀντιπαραστάσει πρῶτον αὐτὸ ** μεϑοδεύσομεν. λέ- 
γοντες, ὅτε οὐχ ἐπὶ τυραννίδι σοι τὴν ἐξουσίαν τὼν δα- 
κρύων δέδωχεν ἡ φύσις, ovx ix ὀλέϑρῳ τῶν πολιτῶν, OUx 
ἐπὶ δουλείᾳ *? τῆς πατρίδος χαὶ τὰ τοιαῦτα" ἄλλως τε 13 

25 δὲ οὐδὲ δακρύειν ἐξῆν, ὦ χρηστὲ, μάτην" οἱ γὰρ ὁρῶν- 

veg ἀπάνϑρωπον περὶ τοὺς εὐποροῦντας εἶναι τοῦ δή-: 
μου *^ ὑπελάμβανον" καὶ σχαιότητος αὑτῷ προσετρίβου 

6 3j μετάληψις Ven, om, 7 Ven. ἐνστάσει μὲν, ὅτι οὐδό- 
λως. 8 Ven. τόδε τι ποιεῖν, ἀντιπαραστάσει δὲ, ὅτι, εἰ καὶ ἐξῆν; 
in Par. εἰ manu rec. supra lineam scriptum est, Ald. om. 9 Ven, 

νεανίσκων, οὐδ᾽ oU τοῦτό σε πράττειν ἐχρῆν, ἀλλ᾽ οὐχὶ στρατ. d. ε. 
ταυτὸν συνάγειν. 410 Ald. τοῦτο. 11 Ven. αὐτῷί, — 12 Ald, 
δουλίᾳ. 48 Ven.se om. 44 Ven. τὸν δῆμον». 
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δόξαν" καὶ δακρύων πλῆϑος εἰκῆ χαταῤῥέον ἠδίκει fto-. 
λέτας 5 οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰς πλῆϑος 35 “παρανομοῦντας. 
Καὶ 17 ἐὰν τὸ ἕτερον μέρος τῶν ἀντιδίκων" 
“Ἔπταισεν ὁ τεχνικὸς τοῦτο εἰπών" οὐδέ ποτε γὰρ οὔτε ὃ 
κατήγορος ἀντελήψει οὔτε 58 ὁ φεύγων χρήσεται μετα- δ 

λήψει" ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις, ὡς οὐχ ἐν στογασμῷ τοῦτό 
φησιν, ἀλλ᾽ * ταῖς ἄλλαις οἰκονομίαις. χαὶ ἐργασίαις 
τῶν λόγων ἀναμεμέρισται ταῦτα τῷ φεύγοντι' καὶ τῷ 
Χατηγόρῳ" καὶ τοῦτο δῆλον ap ὧν εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ὄνϑα ἂν εὑρίσχηται, 

M αρκελλίνου. "H ἐνστασίς ἐστι χατὰ ἄνατρο- 
πὴν, ἡ ἀντιπαράστασις κατὰ μέϑοδον" κατὰ μὲν ἀνατρο- 
mu, ὅτ᾽ ἂν ἄντιχρυς αὑτὰ τίϑεμεν ὁ & ἀνατρέπομεν, χκα- 
τὰ μέϑοδον δὲ, ὅτ᾽ ἂν μὴ ἔχοντες προηγουμένως ϑεῖναι, 
πόῤῥωθεν αὐτὴν ἐπιστήμῃ τινὶ μεϑοδεύσωμεν" εἰ μὲν 45 
οὖν τῇ ἐνστάσεε πρῶτον ἔχοιμεν χρῆσϑαι, ὅτι οὐχ ἔξεστι, 
τὴν ἀντιπαράστασιν κατὰ περιουσίαν εἰσάγομεν᾽ 19 ὅτι 
πρὸς τὸ p ἐξεῖναι, οὗ δὲ οὕτως ἔδει, ἵνα xol m εἰ- 
σαγωγὴ εὔλογον ἔχῃ χώραν" ἐὰν δὲ τῇ ἀντιπαραστάσει 
πρῶτον ἔχοιμεν χρήσασϑαι κατὰ αὔξησιν ποιησόμεϑα 20 
τὴν εἰσαγωγὴν τῆς. ἐνστάσεως, ἢ ὅτι οὐδὲ ἔξεστιν ἀπὸ τῶν 
μικροτέρων χωροῦντεᾷ ἐπὶ τὰ μείζονα. Μειράκιον 
καλλωπιξό ὀμενον" Ἢ μὲν ἔνστασις ἐνταῦϑα βίαιος" 
βιάξεται γὰρ οὐδὲ ἐξεῖναι λέγων καλλωπίξεσϑαι' γύναυς- 
κῶν. γὰρ oUx ἀνδρῶν τὸ τοιοῦτον" εἶτα ἡ ἀντιπαράστα- 25 
eu" ὅτι εἰ xal ἔξεστιν, οὐκ inl τοιούτοις οὐδὲ οὕτως 
ἀναισχύντως οὐδὲ ἐπὶ τῶ ,διαφϑείρεσϑαι" σημειωτέον 
δὲ, ὅτι, ἐν τῷ Πλαταϊκῷ ὁ ̓ Ισοκράτης πρώτῃ κέχρηται 
τῇ ἀντιπαραστάσει. Καὶ βιάσεται ὁ 0 0,0xeov' Κα- 

15 Ald. et Ven. πολιτείᾳς, Pur, πολίτας, 16 Ven, nov. 
το». 17 Haec et seqq. Ven. non habet usque ad p, 156, Ald, 

18 Ald.obrw;. 49 Ald.eiodyopty. — lin. sq. Ald, ἵνα μὴ καὶ εἰσ, 
SUA, ἔχει. C? 

EE A 

*. 
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Ag εἶπεν ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως τὸ .βιάσεται" προφανοῦς 
γὰρ οὔσης τῆς ἐξουσίας ἀνατρέπειν διὰ τῆς ἐνστάσεως 
ἐπιχειροῦμεν. Οὐδ᾽ ἐπὶ τοιούτοιρ' Οὐχ ἐπὶ πορ- 
veiq, οὖχ ἐπὶ τῷ πλείους ἐπαγαγέσθαι τῷ χόσμῳ τοὺς 

5 χαταισχυνεῖν μέλλοντας " τεχνικὸν δὲ τὸ συμπλέχειν xol 
σννεισάγειν τὸ ἔγκλημα τῇ μεταλήψει" ὡς καὶ Δημοσϑένης 
iv τῷ παραπρεσβείας πεποίηχεν" τοῦ γὰρ Aicyivov λέ- 
γοντος, ἔξεστι λέγειν C βούλεταί τις, xal ὡς .08 δεῖ λό- 

γων εὐϑύνας ὑπέχειν, ἐπάγει τὴν μετάληψιν ὃ ῥήτωρ" 
40 ἐγὼ δὲ ὅτι πάντες ἂν εἰχότως ὧν λέγουσιν ἐνθύνας ὑπέ- 

χοιεν εἴπερ ἐπ᾽ ἀργυρίῳ τε λέγοιεν, ἐάσω" ἔγχλημα γὰρ 
τὸ εἴπερ ἐπ᾽ ἀργυρίῳ τι λέγοιεν" ἰστέον δὲ, ὡς οὐ μόνον 

μετάληψις ἀλλὰ καὶ πᾶσα λύσις κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀν- 

τιπαράστασιν γίνεται" ἢ γὰρ ἐξ εὐϑείας ἐνεστάμεϑα τοῖς 
45 παρὰ τῶν ἀντιδίχων ἀναιροῦντες αὐτὰ φανερῶς" ἢ συγ- 

χωροῦντες εὔλογον εἶναι τὸ λεγόμενον, ix τῶν παρεπο- 
, μένων, τουτέστι τῶν περιστατιχῶν, ἀνατρέπειν αὐτὸ πει-- 
J58 ρώμεϑα,ς, παράδειγμα τῆς ἐνστάσεως παρὰ τῷ ῥήτορι" 

ἀλλὰ νὴ δία αἰσχρὸν ἔσως ᾿Αἀνδροτίωνα δεϑῆναι ἢ Γλαυ- 
80 χέτην μελάνωπον" διὰ δὲ τοῦτο χαὶ τὰ ὀνόματα παρέ- 

ϑηχεν ix τῆς τῶν προσώπων ποιέτητος, τὴν ἄδειαν τῆς 

ἐνστάσεως Δεχόμενος" διαβεβλημένα γὰρ τὰ πρόσωπα" 
ἀντιπαραστάσεως δὲ παραδείγμα παρὰ τῷ αὐτῷ" 35 νὴ 
Δία, χακοδαιμονοῦσι γὰρ ἄνϑρωποι καὶ ὑπερβάλλουσιν 

85 ἀνοίᾳ" ἀλλὰ δεῖ σῶς αὐτοὺς εἶναι, συμφέρει γὰρ τῇ πό- 

λει" ὅρα γὰρ ὅτε συνδραμὼν τῇ κατὰ Βυζαντίων διαβο- 
Àj τὸ συμφέρον τῆς πόλεως μεταλαβὼν, ἀνατρέπει δι᾽ 
αὐτοῦ τὸ εἰρημένον. οτέρῳ δὲ πρότερον 33 χρη- 
στέον. δυσχερῆ τούτων ἀποφαίνεται τὴν αἰτίαν, ἐσει- 

505 διάφορος τῶν πραγμάτων ἡ φύσις" .χαὶ δεῖ τὸν 
"4 μελετῶντα ῥήτορα ἀκολουθοῦντα ταύτῃ πρὸς αὐτὴν ποι- 

20 de Chere. p, 92. 21 Ald. προτέρῳ πότερον δέ, Par. πότερον 
δὲ προτέρῳ. T 
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εἴσϑαι τὴν τάξιν' πρὸς γὰρ τὴν ὕλην καὶ τὴν φύσιν τῶν 
πραγμάτων ἡ τάξις" ὥσπερ ovx ἀεὶ τὴν ἔνστασιν δυνατὸν 
εἶναι πρώτην, οὔτε μὴν τὴν ἀντιπαράστασιν" ὁ ̓ Ισοχράτης᾿ 
φανερὸν τοῦτο πεποίηχεν ἐν τῷ Πλαταϊχῳῷ πρώτῃ τῇ 
ἀντιπαραστασει γρησάμενσς, πρῶτον. μὲν γάρ φησιν, εἰ ὅ 
καὶ ἡμαρτάνομεν, πείϑειν ov κατασχάπτειν ἐχρῆν" εἶτα 
τῇ ἐνστάσει, ὅτι οὐδὲ ἐξῆν ἐπιτάττειν" xarà γὰρ τὸ δί- 
καιον xal ὑμῶς ᾿Ορχομενίοις συντελεῖν ἔδει" δεῖ οὖν εἰ- 
δέναι, ὅτε πρὸς τὴν ὕλην ἡ τάξις" οὐ γὰρ T τέχνη τῶν 
πραγμάτων τὴν ὕλην ποιεῖ" ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἔχοι φύσεως τὰ 10 

πράγματα, οὕτω χαὶ ἡ τέχνη μεϑοδεύειν xci ἀχολου- 

ϑεῖν ἀναγχάζεται, κυβερνήτου δίκην πρὸς τὰ πνεύματα 
τὴν ναῦν ἐϑύνοντος" ὃ δὲ φυλακτέον περὶ τούτων ϑεώ- 

ρημα μετὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ τεχνικοῦ , τοῦτο ἐρῶ — 
δεῖ φυλάττειν ; εὖ. ὑπαίτιον ἐστι τὸ σημεῖον καὶ διαβε- 15 

βλημένον * τότε γὰρ ἔχει χώραν προταχϑῆναι 7 ἔνστασις, 

ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειραχίου" εἰ γὰρ καὶ ὑπεύ- 

ϑυνὸν τὸ καλλωπίζεσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως αἰσχρὸν καὶ ὑπαι- 

τιον καὶ διᾳβεβλημένον" iaréov δὲ, ὡς ἡ μετάληψις ἀξ 
ἐναντίον κεφάλαιόν ἐστι τῇ ἀντιλήψειν" ovx ἐν στοχασμῷ 20 
μόνον, ἀλλ᾽ ἔνϑα ἂν εὑρίσχηται" ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀντίλη- 
ψις τοῦ φεύγοντος, ἡ δὲ μετάληψις τοῦ χατηγόρου" 

ἐρεῖ δέ τις, εἰ ἡ μετάληψις τοῦ λατηγόρου, πῶς ὁ τέχνι- 

xóg ἀποφαίνεται, ὡς ὑποτέρᾳ αὑτῶν O ἕτερος χρήσεται, 
TQ ἄλλῳ πάντως ὃ ἕτερος" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε οὐχ ὡς yv 35 
γομένης ποτὲ τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος τοῦτο εἷ- 

πεν, ἀλλὰ ᾿βουλόμενος δεῖξαι τῶν χεφαλαίων NOV πόλε- 
μον᾽ τοῦτο οὖν λέγει, t ὅτι ἔνϑα ἂν ὁ ἕτερος τῶν ἀντιδί- 
χων τῷ οἰχείῳ πρότερος χρήσηται κεφαλαίῳ, ἐνταῦϑα 

ἀνάγκη Χαὶ τὸν ἕτερον τῷ ἐναντίῳ χρήσασθαι" ἐμφαίνει 50 
τοίνυν, ὡς ἐὰν πρότερον ὃ κατήγορος τῇ μεταλήψει χρή- 
σηται, ἀντιϑήσει τὴν ἀντίληψιν ὃ φεύγων" καὶ πάλιν 
τὸ ἐναντίον" ἐὰν πρῶτος χρήσηται τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύ- 

i 
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yu», ἀντιτάξεν τὴν μετάληψιν ὃ κατήγορος" ἕξεστε δὲ 
xol εἰς τὴν φύσιν τῶν κεφαλαίων ἀπιδόντας μαϑεῖν, 

ὡς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀλλήλαις ὥρμηνται" τίς οὖν αὖ- 
τῶν ἡ φύσις; 7 ἀντίληψις ἀεὶ τῆς ἐξουσίας ἀντιλαριβά- 

δ δέξαι, ἢ δὲ μετάληψις € ἕν τι τῶν περιστατιχῶν μεταλαμ- 
βάνουσα μάχεται" ὅτι εἰ χαὶ ἔξεστε, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως, 

οὐδὲ ἐπὶ τοιούτοις" οὐχοῦν ἀλλήλοις ἀντιτέταχται" ἐστέον 
δὲ xoà τοῦτο, ὅτι μετάληψιν καλεῖ τὸ μεταληπτιχὸν χε- 
φάλαιον" χαὶ δῆλον ἐκεῖϑεν" ἡ γὰρ μετάληψις αὐτὴ xa- 

40 τὰ ἔνστασιν οὐ γίνεται" ἀλλότριον γὰρ τοῦτο μεταλή- 
ψεως" καὶ ἀντίληψιν τὸ ἀντιληπτιχὸν χεφάλαιον , ἔοιχε 

γοῦν 7) μὲν ἔνστασις τῇ παραγραφῇ" ὡόπερ γὰρ ἐχείρη 

φανερῶς παντελῶς ἀναιρεῖ τὸν ἀγῶνα, τὸν αὐτὸν τρό- 
σον xai; ἔνστασις ἀναιρετιχή ἐστιν, ἡ δὲ ἀντιπαράστα- 

15 σις ἔοιχε τῇ ἀγράφῳ μεταλήψει" μεταλαμβάνει γὰρ καὶ 

αὕτη ἕν τι τῶν περιστατιχῶν ὡσπερ κἀχείνη. 

Ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεται" 

ἐχεῖνα δὲ ἤτοι 1 dy λόγοις ἐστὶν, ἢ ἐν ἔργοις, ἢ 49 πάϑεσε" κἄν 

μὲν ἐν λόγοιφ3 ἦ, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν 5$ μετάϑεσις τῆς αἰτίας 

40 εἰσάγεται" οἷον νέος πλούσιος νύχτωρ κωμάσας εἰς τὸ δεσμωτήριον 
156 ἐβόησε" ϑαρσεῖτε ὦ δεσμῶται, οὐκ εἰς μακρὰν λυϑήσεσϑε, καὶ φεί-. 

᾿ .yt& τυραγνίδος ἐπιϑέσεως " ἐνταῦϑα γὰρ ὁμολογῶν εἰρηκέναι, τίγε 

διανοίᾳ εἶπε σκοπεῖν ἀξιοῖ" ἐὰν δὲ ἐν ἔργοις ἢ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε 

τέλους, ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας ϑετικῶς ἐξετάζεται, οἷον πεφώραταξ 

45 τις ἐπ᾿ ἐρημίας ϑάπτων νεοσφαγὲς σῶμα καὶ φεύγει φόνου" ϑέσιν 

γὰρ περανεῖ, ἐρεῖ γὰρ ὅτι καλὸν τὸ τοὺς ἀτάφους ϑάπτειν" ἐὰν δὲ 

ἐν πάϑεσι, συγγνωμονικῶς ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας γίγνεται" οἷον 

συνεχῶς εἰς τὴν ἀκρύπολιν νέος πλούσιος ἀφορῶν δακρύει καὶ φεύ-- 

γει τυραννίδος ἐπιϑέσεωφ" ἐλεήσας γάρ φησι τυραννουμένους οὕτω 
$0 διετέθην" εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι ταῦτα πάντα dy πᾶσι στοχασμοῖς 3 εὗ- 

4 Ald. εἴ τε. 2 Ald. et Par. λίοι. 3 στοχασμοῖς in Par. 

manu recent. insertum est. 
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ρίσκεται" πλεονάζει δὲ ἕχαστον ἐν τῷ οἰκείω" ἔτε £j μετάϑεσις τῆς 

αἰτίας, ἂν μὲν ἀφ᾽ ὧν ἕτεροε πεποιήκασιν, ἣ κρίσις γενήσεται, 
ἔσται * xal πεπλανημένη καὶ ἐναντία πως ἐν αὐτῇ " οἷον τρισαριστέως 

εἰκόνα ἔστησαν oi πολέμιοι καὶ ᾿φεύγει προδοσίας" ἐρεῖ γὰρ ϑαυμά.-- 
3 « Ἂν Pod ? A 3? ? ^ IA 

ζοντας αὕτον ἐχείνους στῆσαι, ἢ προτρέποντας τοὺς παρ αὑτοῖς, ἢ 5 

ἐξιλεουμένους αὑτὸν, ἢ ἄλλως φϑόνον κινῆσαι βουλομένους, ταῦτα 

γὰρ πάντα εἶναι ἀληϑὴ οὗ δύναται" διὸ φαμὲν καὶ πεπλανημένα 
χρώματα δεῖν ἐν τῷ τοιούτῳ στοχασμῷ εὑξίσκεσθαι" ἐὰν δὲ ἀφ᾽ ὧν 

αὐτὸς πεποίηκε' κρἰνηταὶ τις, ἢ ἕν τι ἐρεῖ, ἢ καὶ πλείονα, ἄλλ᾽ ἀκό- 

λουϑά γε ἀλλήλοις" οἷον νύκτωρ τὶς μεταιτῶν λῃστείας φεύγει" ἐρεῖ 

γὰρ διὰ τοῦτο νύχτωρ, ὅτι αἰσχύνεται, καὶ ὅτ. οὐ βούλεται δυσοιώ- 
γιστος εἶναι, μεϑ᾽ ἡμέραν προσαιτῶν τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ Or 

μᾶλλον τηνικαῦτα διδύασιν ἄνϑρωποι, ἀνειμένος 5 ἤδη τῇ γνώμῃ, 

καὶ εἴ t& τοιοῦτο" ταῦτα γὰρ πολλὰ ὄντα οὖκ ἐναντιοῦνται 
ἀλλήλοις. 

' Συριανοῦ, Toũro καὶ γρῶμα τῶν τεχνικῶὼν ἔνιοι 
καλοῦσιν" ὠνόμασται δὲ οὕτως ἀπὸ μεταφόρᾶς τῶν ἐν 

τοῖς σώμασι γρωμάτων" ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνα 7 διήκει τῶν 

ὑποχειμένων, διὰ μὲν τῆς χιόνος ὃ λευκότης, διὰ δὲ τοῦ 

40 

. 48 

κόρακος ἡ μελανία, οὕτω χαὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν τοῦ φεύ- 30 
γοντος χρώννυσιν ἀπολογίαν" καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ αἱ xou- 
μώτριανι τὰ δύσμορφα πρόσωπα κόσμοις ἐπιϑέτοις κα- 
λύπτουσιν, οὕτως ὃ φεύγων τὸ δυσειδὲς τῶν ὑπὸ τῆς 
κακίας τετολμημένων ἐπιπλάστῳ καλύπτειν χρώματι, xc- 
ϑαρόν re xol ἀκηλίδωτον τὸ ἀκάϑαρτον xol μεμο- 25 
λυσμένον ἐπιδεικνύναι σπουδάζει" τοῦτο δὲ διὰ πάσης 5 
μὲν τιϑέναι προσήκει τῆς ἀπολογίας ἰσχυρότατον ὃν, xe- 
φαλαιωδῶς μέντοι" τὴν δὲ πλατυτέραν αὑτοῦ κατα- 

Α e 1 “- , 

σχευὴν ἐν τούτῳ γρὴ φυλάττειν τῷ τόπῳ" μετάϑεσις 1? 

4 ἔσταν in Par. manu recent, insertum est. 5 Ald. ἄνει- 

μέν. 6 Ven, τὸ δὲ χρῶμα ὠνόμασται uiv οὕτω. 7 Ven. 
inserit δι᾽ ὅλων. 8 Ven, χιύνης ἥ λευκότης. 9 Ald. πάση. 

Ven. καὶ διὰ πάσης μὲν αὐτὸ τιϑέγαι. 10 Ven. καλεῖται δὲ με- 
τάϑεσις αἰτίας. | 

- 

Ν 
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δὲ αἰτίας χαλεΐταε, διότε τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχκλημια ἐπί τε 
ἀνεύϑυνον ἢ ἐπαίνου ἄξιον μετάγειν πειρᾶται ὃ φεύγων 

διὰ τοῦ χεφαλαίου τούτου" !* τὸ δὲ πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρε τέλους εἰπεῖν yivtGÓas τὴν μετάϑεσιν τὴς αἰτίας 

5 ἀντὶ ὡς ἔχεε τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἴρηται" ὡς γὰρ 

ἂν ἐχεῖνα ἔχη, οὕτω χαὶ ταῦτα πρόεισιν" αὐτὰ γὰρ τὴν 

πλάσιν xol διατύπωσιν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτία; δίδωσεν, 

ἐν λόγοις ὄντα ἢ ἐν ἔργοες, ἢ ἐν πάϑεσιν" λαμβάνεται δὲ 

τὰ χρώματα ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου ἢ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου" ἀπὸ 

40 μὲν τοῦ ὁμοίου ὡς ἐπ᾿ 13 ἐχείνου, πεφώραταί τις ἐν ἐρη,- 
μίᾳ ξίφος ἡμαγμένον χατέχων xal χρίνεται φόνου" ipsi 

γὰρ ὡς ϑηρίον ἀνελὼν ἥμαξα τὸ ξίφος" ἡ οὖν τοῦ 

αἵματος ὁμοιότης ἐργάξεταε τὸ πιϑανόν" ano δὲ τοῦ 

ἐναντίου, ὅταν τις ἐπὶ προδοσίᾳ χρινόμενος ἢ τυραννίδε 

45 φιλόπολέν τε χαὶ τοῖς κοινοῖς εὔνουν ἑαυτὸν ἀποδει- 

χνύναι πειρῷτο *) διὰ τοῦ γρωώματὸς" ὡς ὁ Περικλῆς 

ὁ 14 τῆς πατρίδος ἕνεχεν παρεσχευαχέναι τὰς πανοπλίας 
ὁμολογῶν" ἔσει δὲ xal ἄλλη τεχνιχωτέρα τῶν χρῳμάτων. 

εὕρεσις τοιαδε" τῶν '5 ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἡ ἐν λό- 
20 γοις ὄντων ἢ ἐν ἔργοις ἢ ἐν πάϑεσι, γνωστέον ὅτε ἐὰν 

μὲν ἐν λόγοις ἥ, 16 τὸ γρῶμα χατὰ ῥητὸν xa» διάνοιαν 
ἐξετάξεται, 17 ὡς ἐπὶ ᾿Δλχιβιάδον τοῦ παρελϑόντος νύ- 

χτωρ εἰς *? τὸ δεσμωτήριον xai βοήσαντος" !? τὸ γὰρ 
157 εἰρημένον οὐχ οἷός τε ὧν ἀρνεῖσθαι ini τινα εὔλογον 
25 χωρεῖ διάνοιαν, ἀφ᾽ ἧς προηνέγκατο τὸν λόγον" ὡς τὸν 

δῆμον αἰτεῖν ὑπὲρ τῆς λύσεως τῶν δεσμωτῶν ἐβουλόμην" 39 
«5 

41 Ven. addit: ἔστι δὲ τῶν ἀεὶ ἐμπιπεόντων ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ 
στοχασμῷᾷ. «Παμβάνεται δὲ τὰ χρώματα x. τ. Δ. omissis iis, quae 
interjecta sunt, 12 Ald. ὑπ. 13 Ald. πειρῷ τὸ 140 
Ald. om., est in Ven. et Par. 15 Ven, inserit yag. — 16 Ven. 
ἦ ἐν λόγοι. 417 Ven. ὑπάρχε. 418 εἰς Ven.om, 419 Ven. 
addit: ϑαῤῥεῖτε ὦ δεσμόται (81), 30 Ven. ἐβουλενόμη». 
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ὅτ᾽ ἂν δὲ ἐν ἔργαις ἿΣ 7; τὸ Yo κατὰ ϑέσιν ἔσταϊ, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ϑάητοντος ἐν ἐρημίᾳ τὸ νεοσφαγὲς σῶμα" 
ἐρεῖ γὰρ ὡς ?? ὅσιον ἡγούμην ϑάπτειν τὸν οἰχόμενον, 

καὶ διὰ τῶν ϑετικῶν τόπων κατασχευάσει τὴν περὶ τοὺς 

χεϑνέῶτας ὁσίαν ὡς ἀναγκαίαν" 33 καὶ φυλαττρομένη μὲν δ 

ἀγαθῶν αἰτία ταῖς πόλεσι, περιορωμένη δὲ 59 πανωλε- 
ϑρίαν ἐπάγει τοῖς ὀφϑυμοῦσι καὶ τὰ τοιαῦται ὅταν δὲ 
ἐν παάϑεσιν 7 τὰ Gn ἀργῆς ἄχρι τέλους συγγνωμονιχὸν 

ὑπάρξει τὸ γρῶμα, ὡς ἐπὶ τῆς δαχρυούσης νύχτωρ γυ- 

yeixOg* ἐρεῖ γὰρ ὡς οἰχτείρουσα τὴν ἀνθρωπίνην drv- 10. . 
χίαν ἐδάκρυον, χαὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ καχῶν οἱ κλύδωνεςρ 
ἐπὶ σχολῆς εἰς μνήμην ἐόντες κινσῦσε πρὸς ϑρῆνον" 

πλατύνεται δὲ τὰ μὲν χατὰ ῥητὸν xal διάνοιαν χρώμα- 
τα ἐχφράσει, 25 ἐχφραξόντων ἡμῶν, pine καὶ πύσα 
διὰ τὰς ἀμέερους ^ χατὰ τῶν ἡμαρτηκότων αἰκίας  περν 18 
ἔστηχε 325 χρχὰ ἐὰς πόλεις" τὰ δὲ xard ϑέσιν γρώματα 

διὰ τῶν τεἐλικῶν χατασχευάζονται ?? κεφαλαίων, χαἀλοῦ, 

δικαίου, συμφέροντος" τὰ δὲ συγγνωμονικὰ ἐκφράσει τε f? 
χαὶ κοινῷ τόπῳ, ἐκφραζόντων 19 τὰ χατὰ ἀνϑρώπουφ 

ἀτυχήματα πηλίχα, καὶ κοινοὺς τόπους κατὰ TOV ati 58 

δεῦρο παριουσῶν 5 ψυχῶν καὶ τῇ λήϑῃ βαπτιζομένων" τ᾽ 
διαπλεχόντων “ ἀνατρέπει δὲ τὰ χρώμώτα διὰ τῶν. αὐτῶν 

τόπων ἐκ τοῦ ἐναντίου, “δε ὧνπερ χαὸ κἀτασκευάζεταέ, 

ὥσπερ καὶ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" 35 ξητοῦσε δέ Ὗινες;. 

24 Venu, ἐν ἔργοις τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τίλους. ' 23 ὡς 

Ven, orn. 23 Ven. ἀναγκαία. 24 Ald. et Par. πέριορωμένη 

δὲ iv πάϑεσι συγγνωμονικὸν omissis interjectis, quae recepi 

ex Ven. 25 Ald. ἐκχφράσσει; 26 Ald. πεῤιέστηκα κατὰ 

v. π᾿ Ven. περιόστηπε τὰς πόλ. scripsi xaxd. 27 Ven. xata- 

᾿σκευΐζετα. — 28 Ald, sg, — 29 Ven. τὸ τὰ κατ᾽ à»0g, — 30 

Ald. παροινουσῶν. Ven. παρουσῶν. Par. παριουσῶν. δ Ald, 

κατασκευαζομένων. Ven, et Par. βάπτιζομένων. 52 Ven. addit: 

τὰ μὲν κατὰ ῥητὸν καὶ διώνοιαν, ἢ τῷ — lacuna in cod. — τὰ 
Rhetor. ΤΥ. . 25 

— 



886 A X 0.ALI.A4 - 

΄ πότερον ἕν ἢ πλείω χρώματα ἐν τοῖς ξητήμασιν ἐμπύτεει" 
ἐστέον οὖν "", ὅτ᾽ ἂν μὲν ἢ τὰ ἐν τοῖς ζητήμασι πράγμα- 
τὰ, ἅπερ αὐτοὶ πεπράχαμεν, ἕν "4 ἐμπίπτει χρῶμα ἑνὸς 
ὄντος τοῦ τεχμηρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεο- 

δ σφαγεῖ σώματι" ἐνίοτε δὲ πλείω, ἀχόλουθϑα μέντοι, 35 
ὡς ἐπὶ TOU νυχτωρ προσαιτοῦντος καὶ κρινομένου λη- 

στείας" ἐρεῖ γὰρ ὡς ἡδούμην "6 προσαιτεῖν, καὶ Oti νύ- 
χτωρ μᾶλλον οἰχτείρουσιν ἄψϑρωποι᾽ καὶ Ort συνελάμ- 
βανέ μοι πρὸς τὸ λανθάνειν τὸ σχότος’ ἐνίοτε δὲ καὶ 

40 πλείω εὑρίσχεταε γρώματα πολλῶν ὄντων τεχμηρίων" 37 
καὶ ἐν τοῖς συνεζευγμένοις δὲ στοχασμοῖς πολλὰ ἐμοτί- 
"T& γρώματα τῶν πραγμάτων ὄντων, ἅπερ αὐτοὶ st&- 
ποιήχαμεν, ἀχόλουϑα μέντοι ὡς εἴῤηται" Or ἂν δὲ &À- 
λων πραξάντων ἄντιχρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφέρηται, πλείω 

1$ τὰ γρώματα ἐμπίπτει xal ἀναχύλουϑθα, ἅπερ καὶ πεπλα- 
ψημένα ?9 χαλοῦσιν οἱ τεχνιχοὶ εἰχότως" εἰ γὰρ ἀχόλου- 
ϑα λέγοιμεν, ᾽5 συνειδέναι τοῖς πεποιηλύσε δόξομεν" ^? 
οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ τρισάριστέως, οὗ 42 εἰχόνα ἔστησαν oi 

δὲ κατὰ ϑέσιν ϑετικῶς, τὰ δὲ συγγνωμονικὰ ἐχφράσει τε καὶ ποι- 
γῷ τόπῳ ζητοῦσ. 5853 Ven. ὅτε ὅταν ἢ μέν. 34 Ven. ἕν om. 
55 Ven. μὲν τοῖς. 586 Ven. μεϑ᾽ ἡμέραν προσαιτεῖν, καὶ ἄλλο, 
γύκτωρ γὰρ μᾶλλον οἰκτείρουσιν ἄνθρωποι, καὶ ἄλλο, συνελάμβανε. 

57 Sequitur in Ven. ὡς ἐπ᾽ éxsivov* ἐγράφη φυγῆς ψήφισμα 2f»- 
μοσϑένει, “Ὑπερίδης περὸ καϑόδου συνεβούλευσε, Δημάδης ἀντεῖπεν, 

, ἧττήϑη, εὕρηται Δημοσθένης νεκρὸς ἀσκύλευτος ,) καὶ κρίνεταε 4η- 

. μάδης φόνον" πρὸς γὰρ ἕκαστον τῶν τεχμηρίων ἄνακύψει χρῶμα " 
ὁ γὰρ ἀντειπὼν τῇ καϑόδῳ πρόδηλος ὡς xol τὴν σφαγὴν ἐπήνεγκε 
τῷ καταστείχοντι, καὶ ἄλλο, ὃ γὰρ ἡττηϑεὶς ἐφ᾽ οἷς ἔγφαψεν, φα- 
ψερὸς ὡς ϑυμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέψας ἐχποδὼν καταστῆσαι τὸν ἐχϑρὸν 

ἔσπευδεν" καὶ τρίτον, ὃ γὰρ ἀνηῃρηκὰς Δημάδης, ov λωποδύται, καὶ 

τεχμήριον ὃ Δημοσθένους νεχρὸς τῆς ἐσθῆτος cix ἀπεστερημένος " 

Koi ἐκ τοῖς συνεζευγμέγνοις δὲ x. τ. λ. 58 Ald. et Par. πλα- 

»nuiva. Ven. πεπλανημένο. — 89 Ven. λέγομεν. 40 Ald, δό- 

ξωμεν. 41 Ven. οὕπερ. | 
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πολέμιοι, ἐρεῖ *? γὰρ ὡς ϑαυμάξοντες τῆς ἀνδρείας S0 
μέγεθος ἔστησαν" καὶ πάλιν, ἀλλὰ πρᾷον αὐτοῖς ἔσεσθαί 45 
pe διὰ ταύτης ὑπώπτευσαν." ** xo πάλιν, ἀλλ᾽ ἴσως ἐπὶ ἀρε- 
τὴν προτρέψαϊ τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς σπεύδοντες τὸν πλεῖστα 
χαλεπὰ δράσαντα τετιμήχασιν εἰκόνἐ ὡσαύτως δὲ xol ἐπὶ 8 
τῶν ἐξ ὑπονοίας πραγμάτων πολλὰ χαὶ ἀνακόλουθα ἐμ- 
ὀίπτει γρώματα, διὰ τὴν προξϊρημένην αἰτίαν" οἷον ὡς 
ἐπὶ ᾿ἀρχιδάμου τοῦ ἀρινομένου προδοσίας διὰ Περῤι- 
κλέους " ἐρεῖ 7ὰῤ, ἀλλὰ πολεμίοις ἑτέροις ἐπιένας μέλλου- 

gi δέδωχε τὰ πεντήκοντα τάλαντα" ἀλλὰ roig πενομένοις 10 

tov πολιτῶν ἴσως αὐτὰ διένειμεν * ἀλλὰ τὰ προσόντα 
βουλόμενος 45 αὔξειν τῆς τῶν χρημάτων δαπάνης ἅπε- 

ἀρύψατο τὴν αἰτίαν " εἰδέναι δὲ Xen; ὅτι πλείους μὲν ὃ 

fpei γων ἕξει ἀντιϑέσειϊς, ἐὰν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους “5 
ὄντα Ξατὰ μέῤος ἀντιϑῇ ἑαυτῷ, καὶ ὃ 0 λατήγορος ὁμοίως 45 

πολλὰς ἑ ἑαυτῶ κινήσεί ἀντιϑέσεις, τὰ τοῦ φεύγοντος χρώ- 

ματὰ ᾿διαιρῶν, , xal "i ἅμα πάντὰ ἐν μιᾷ συνάγων &y- 

tiÜ éoti; 

Σωπάτρου. Ἡ πῤὸς πρόϑεσις ἀντὶ τῆς ἐξ κεῖ- 
ται" ty ἦ ἀντὶ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὡς λυτιχὴ 20 

τούτων οὖσα, ἢ ἀντὶ τῆς ἀπό" οἷον ἀντὶ τοῦ τῶν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔχουσι τὴν γένεσιν" αὐτὰ γὰρ δίδωσι 
τὸν τόπον τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας " ἢ πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους᾽ ἀντὶ λύσιν. τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

ἔχουσιν" αὕτη δὲ οὐκ εὖ ἔχει 7 ἐξήγησις ; πάντα γὰρ τὰ 55 

τοῦ φεύγοντος κεφάλαια λύσις τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι vé: 158 

λους, ἀντὶ διὰ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρὲ τέλους τὴν γένεσιν 

τῆς ποιότητος δεχόμενος νοεῖν" χαϑὼς καὶ τὰ ἑξῆς λεγό- 

μενα δείχνυσίν" ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τῇ βουλήσει ἐξεταζο-- 

42 Ver. ἢ γὰρ. 45 Ald. εἰ Ven. ἔσεσθέ με. Par. ἔσεσϑαί 

μοι. 44 Ald. et Ven. ὑὕπόπτευσαν. 45 Ven. βουλευόμενος. 

46 Ven. πολλὰ ὄντα ἀντιτιϑῃ δαυτῷ κατὰ pégo:. 
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μὲν τοῦ χατηγόρρυ τὴν διάνοιαν, καὶ ἂν τῷ χρώματε 
ὁμοίως, ἐπειδὰν ἐνὶ λόγοις τὰ ἀπ᾽ αὐχῆς ἄχρι τέλους, 
ζητοῦμεν τίνε διαφέρει ἡ βούλησις τὸ χεφάλαιον τοῦ 
ρώματος τῆς βουλήσεως" βούλησις γὰρ καὶ ἐνταῦϑα 

' & xaxei* φαιιὲν οὖν, ὅτε ἡ μὲν βούλησιᾳ τὸ κεφάλαιον τοῦ 
ἐγχλήματός ἐστι λυτικὴ ἢ 57 χατασχευαστιχή ἡ δὲ τοῦ 
χρώματος βούλησις τοῦ σημείου ἐστί’ δι᾽ οὗ ἡ χρίσις". 

xol ἡ μὲν βούλησις τὸ κεφάλαιον χοινή ἐστι τῶν ἀἂν- 
τιδιχούντων προσώπων" ἣ δὲ τοῦ γρώμάτος μόνου τοῦ 

40 φεύγοντορ᾽ εἰδέναι δὲ γρὴ, ὅτε χατὰ πάσας τὰς dwri- 
ϑετιχὰς τὸ γρῶμα ἐξετάζεται, ἢ κατὰ ταὐτὸν πλεεόνων 
εὑρισχομένων ἢ μιᾶφ᾽ ὁ μέντοι Ἑρμογένης ἀγνοήσας 
τοῦτό φησιν, τὰ μὲν ἐν πάϑεσι συγγνωμονικῶς λύεσϑαι, 
καὶ ἑξῆς, βουλόμενος διὰ τοῦτο δηλοῦν, ὅτε τὴν ποιό- 

4δτητα ἐκ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ χρώματα τοῦ 
ποῖά τις εἶναι ὀφείλει, δέχεται" ἔοιχε δὲ, ὡς ἤδη ἔφαμεν, 
ἀγνοεῖν, ὡς κατὰ πάσας τὰς ἀντιϑετικὰς τὸ γρῶμα ἐξε- 
τάζεται᾽ καὶ γὰρ. ὃ εἴρηκε ϑετιχῶς ἐξετάζεσϑαι χατὰ 
ἀντίστασίν ἐστι" πᾶς γὰρ ἀντίστασιν ἐργαζόμενορ ἔπαι- 

30 vov ποιεῖ τοῦ πραχϑέντος, ὃ χαλεῖ αὐτὸς ἀντιϑετικῶς" 

ἐργασόμεϑα οὖν τὴν μετάϑεσιν τῆς αἴτίας, μετατεϑδέν- 
τὲς αὐτὴν εἰς τὸ ὅμοιον" οἷον ἐπ ἐρημίας τις εὑρέθη 
ἔχων ἡμαγμένον ξίφος καὶ χρίνεται᾽ ἀπὸ ϑηρίου γάρ 
φησιν εἶναι τὸ ἡμαγμένον" εἰς τὸ ἀνεύϑυνον, οἷον συν- 

* 36 ἔχῶς τις τοῖς καϑαρσίοις τῶν ἀνδροςρόνων γρώμενος χρέ- 
veros φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀνεύϑυνον αὐτό φησι τὸ δει- 
σιδαιμονίας ἕνεχεν συνεχῶς χαϑαίρεσθαι" εἰς τὸ ἐναντίον, 
Ὁ χαί τινες κατὰ ταὐτόν φασι διὰ τὸ ἀμφοτέροις τοῖς 
μέρεσιν ἐξ ἴσου τὸ ῥητὸν προφέρεσθαι" οἷον κατέλεσεέ 

80 rig ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ τὸν χλῆρον) γράψας ἐν ταῖς δια- 
ϑήχαις, ὅτι πρὸς μοιχείαν αὐτῷ οὐχ ὑπήκουσε, καὶ κρί- 
γεταιὶ 7| γυνὴ μοιχείας" ἐνταῦϑα γὰρ 9 μετάστασις τῆς 

47 Ald. s. 

c 
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ἱξίας εἰς τὸ ἐναντίον ἐχφέρεται" διὸ καὶ κατὰ ταὐτὸν, 

ὡς εἴρηται, λέγεται ὑπό τινων, τῆς μὲν qevyovane χρω- 
μένῃς τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ λεγούσης ὡς διὰ 
σωφροσύνην χατέλιπεν 0 ἐναντίον πάντως μοιχείας". τοῦ 
δὲ χατηγόρου πάλιν ὁμοίως τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους δ 
προφέροντος, ἀφ᾽ οὗ xal κατὰ ταὐτὸν ὠνόμασται. ᾿Ιστέον 
δὲ, ὡς οὐ μόνον ἐν τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἕτεροε πεποιήχασιν τὰ | 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους πεπλανημένα εὑρίσχεται χρώμα- 
τα καὶ ἀναχύλουθα, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς" αὐτὸς τις ποιήσας 
χῤίνεται , ὡς imi τούτου" ἄσωτος καταναλώσας τὴν ἑαυ- 10 
τοῦ οὐσίαν ἡγόρασεν. ὀρϑινὸν 483 χωρίον καὶ βάρβαρα ἂν- 
δράποδα, ἐν αὐτῷ διαιτωμένου αὐτοῦ φήμη γένεται λῃ- 

στῶν ἐν τῇ χώρᾳ' ἀνελϑόντερ oí στρατηγοὶ iv TQ χω- 

oie τὸν μὲν ἄσωτον οὐχ εὗρον, τὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ 

ὅπλα χυνηγετιχὰ χατήγαγον, μεταξὺ τῆς ὑδοῦ ἐπέθεντο 45 

xa) τραυματίσαντες οἱ ϑεέραποντες 49 τοὺς στρατηγοὺς 
ἔφυγον, 48. xai κρίνεται à ἄσωτος λῃστείας" ἐνταῦϑα 
γὰρ πρὸς ἕχαστον τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διάφορός 

ἐστιν ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας" τὸ μὲν ὀρεινὸν χωρίον, 

Ov, ἐλαττονός ἐστὸ τιμῆς καὶ ὅτε οὐχ ἠβούλετο ἐν πόλει 30 

αἰσχυνόμενος διάγειν" τὰ δὲ ἀνδράποδα βάρβαρα, ὅτι 
τληπαϑὴ εἰσι καὶ πρὸς ἔργον xol κάματον ἐπιτηδειό- 
reoxc, τὰ δὲ χκυνηγετικὰ ὅπλα διὰ τὸ ἐν ὄρεσι ϑηρία cU- 

ροίσκεσϑαι" τὸ δὲ τὰ ἀνδράποδα ἐπιτεϑῆναι 5* τῷ στρα- 
τηγῷ διὰ δέος τὸ μὴ ἐγνωκέναι τὴν αἰτίαν ἅτε βάρβαρα 28 
àp 3 ἄγονται" τὸ δὲ ἐπειχϑῆναι τὸν στρατηγὸν κατ᾽ 
αὐτοῦ" περὶ τοῦ χωρίου, ἐπ διαβολῆς τῶν ἐγθρὼν τοῦτο 

γενέσϑαι φησί" αὕτη πλείους μὲν ἔχοι μεταϑέσεις τῆς 

αἰτίας, οὐδὲ μίαν δὲ πρὸς τὴν ἄλλην ἔχουσαν σχέσιν" 
κατασχευάξομεν δὲ τὸ. γρῶώμω τὸν κατήγορον μελετώντες $0 
τούταις, προσώπῳ; τόπῳ, χρύνῳ, αἰτίᾳ, ἢ πᾶσιν 7) τισι" 

48 Ald. dgio», infra 1. 19, ὀρεινόν. 49 Ald. ϑεραπεύοντες. 
50 Ald. ἔφυγεν. 51 Ald. ἐπιτεϑεῖναι. E 
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τοῦ μὲν γὰρ νέου τοῦ χωμάσαντος εἰς τὸ δεσμωτήριον 
139 xoi ϑαῤῥεῖτε βοήσαντος, ἀπὸ τοῦ προσώπου χατασκευεξ- 

ζεταιφῷ ὅτε οὔδέποτε τὸ τῶν πλουσίων xal τῶν πενήτων 
πρόσωπον πρὸς ἔλεον ἕτοιμον, ἀπὸ τοῦ τῶν δεσμωτῶν 

δ προσώπου, ὡς OU δεῖ τοὺς πονηροὺς xol μεμισημένους 
τῷ δήμῳ xal τοῖς νόμοις ἐλεεῖν" 5! ἀπὸ τόπου, ὡς OUX 
ἀπὸ τύχης ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ἐβάδιξες, , ἀλλ᾽ ἐπίτηδες 

ἐχείνης διήρχου" ἀπὸ δὲ τοῦ Χρόνου. ; ὡς νύχτωρ, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ μεϑ᾽ ἡμέραν" ἀπὸ δὲ τρόπου, ὡς οὖχ ἐν τῷ ἔπαγ- 

40 γείλασϑαι αὐτοῖς , ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐπικουρίαν τιγὰ παρέξειν 
διὰ χρημάτων ἢ διὰ παραχϊήσεως. τοῦ δήμου ἢ ἑτέρῳ 

τινὶ τρόπῳ" ἀπὸ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς OU τοιαύτη αἰτία, 

δι᾽ ἧς xal αὐτὸς ἐγχλεισϑήσεται" εἴρηται δὲ μετάϑεσις 

αἰτίας διὰ τὸ μετατιϑέναι τὸ ἔγχλημα εἰς ἕξερον πρόσω- 
45 πον ἢ πρᾶγμα" τὸ δ᾽ αὐτὸ xoi γρῶμα, διὰ τὸ χρωννύναι 

τὸν λόγον xel οἷον εὐπρύσωπον ποιεῖν, εὐλόγως ἄφορ- 

μὰς παρεχόμενον: ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων τὸ ἐπαν- 

“,ϑοῦν καὶ φαινόμενὸν χρῶμα καλεῖται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς 

ἀπολογίας ληπτέον" αὐτὸ yap ἔστε τὸ ἰσχυρὸν τοῦ 

40 φεύγοντος, καὶ σχεδὸν τὴν σεάσιν ποιοῦν" εἰ γὰρ μὴ 
᾿ἐμπέσῃ, ἀσύστατον τὸ ζήτημα. φαίνεται" ἀλλ᾽ εἰ πρὸς 
τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ ἀντίληψις γίνεταε καὶ 
μετάληψις, πῶς ὥσπερ ἀντιδιαστελλόμενος πρὸς ταῦτα 
τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας φησὶν ἀεὲ πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 

45 ἄχρι τέλους γίνεσθαι" φησὶν οὖν, ov πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
ἐχείνων τοῦτο εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὴν ποιότητα τῶν ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ἀφ᾽ ἧς τὴν γένεσιν ἔχει τὰ τῆς με- 
ταϑέσεως τῆς αἰτίας, ϑετιχῶς γὰρ ἐξετάζεται. ἡ μετά- 

ϑέεσις ἐν ἔργοις ὄντων τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τόλους, καὶ 

80 ἑξῆς ὡς τῷ τεχνιχῷ εἴρηται" ἰστέον μέντοι, ὅτε πολλάχες 
ἀλλήλοις συμφέρεται ταῦτα" καὶ εὕροις ἂν ἐν τῇ τῶν 

51* Ald, τελεεῖν. 
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λόγων διανοίᾳ καὶ ϑετιχὸν νόημα παραλαμβανόμενον , 
ὡς inl τοῦ κρινομένου τυραννίδος ἐπιϑέφεως" ἐρεῖ γὰρ ; 
ὅτι τὴν φιλίαν αὑτοῖς ἐνηγγνώμην 5? τῆς πόλεως, καὶ ὅτρ 

dei πρὸς τοὺς ἀτυχοῦντας φιλάνϑρωπον εἶναι χαὶ με- 
μνῦσϑαι τῆς φύσεως" τοῦτο μέντοι φυλακτέον, ἐὰν ἐν 5 
τοῖς τοιούτοις πλείους τὰς αἰτίας ἐπιφέρωμεν, ὕπως μὴ 

ἀλλοχότους μηδ᾽ ἀλλήλαις μαχομένας εἰσάγωμεν, ἀλλ᾽ 
ὅτ᾽ ἂν τοῦτο ἀοιῶμεν, λέγω δὲ πλείρυς, τὰς αἰτίας ἐπι- 
φέρωμεν , τὸ πλεῖστον ἐνδιατρίβειν τῷ οἰκείῳ τόπῳ προσ- 
ἤχει" εἰ τῆς διανοίας εἴη, τὴν διάνοιαν ἐπαύξοντας" εὐ 40 

τὰ τῆς ϑίσεως, τὴν ϑέσιν" καὶ ἐπὶ παντῶν ὁμοίως! τοῦ- ' 

TQ δὲ καὶ ὃ τεχνικὸς διατάττεται ἐν οἷς φησιν! n πλερνά- 

ber δὲ ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ" δεῖ δὲ χαὶ τοῦτο εἰδέναι, 

ὅτι ἐν rote aq ὧν ἕτερορ πεποιήκασι στοχασμοῖς, ἐξ 

ἀναιρέσεως αἰτίας τὴν μετάϑεσεν χατὰ πανΐῖας τοὺρ τρό- 48 

πους μεταλαμβάνομενι εἰ γὰρ ὀφϑείημεν σαφῶς αὐτὰς. 
| ἐχτιϑέμενοι , ὑπόνοιαν ToU συνειδέναι ἡμῖν αὐτοῖς aoi 

τὴν κατηγορίαν παρέξομδν. διῷ ἀλλοχότους Tevrag καὶ 
ἀσυναρτήτους βλλήλαις͵ προσάγειν χρή" ὡς καὶ αὐτός 

φησι πεπλανημέγᾳας καὶ. ἐναντίας ἀλλήλαις. 80 

M ἀρκελλίνου. Μετάϑεσις καλεῖται, ἐπειδὴ τὰ ' 
ἐπιφερόμενα ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐφ' ἕτερον ἄγειν πειρώ- 
μεϑα ἀνεύϑυνον" δεῖ δὲ μάλιστα ἐνταῦϑα τοῦ πιϑανω- 
τάτου. στοχαξεσϑαι xal ἐπὶ τοῦτο μεταϑαΐναι" εἰ γὰρ 
μὴ ὄχει τὸ πιϑανὸγ, oU μόνον οὐκ ὠφελήσει, ἀλλά καὶ 25 

βλάψει" ξητητέον δὲ, τίνι διαφέρει. ἀντιλήψεως ἡ μετά- 
ϑεσιο xoi λέγομεν, ὅτι 7] μὲν μεταϑεσιρ τὴν αἰτίαν 

ἔχει τοῦ πραχϑέντος, ἡ δὲ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν προ- 
βαλλεται" εἰ xal ἀμφότερα τοίγυν λύσιν ἔχει τῶν. ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ ταύτην μόνην εἶπε πρὸς τὰ ἀπ’ so 
ἀρχῆς ἄγρι τέλους γίνεσθαι" λέγομεν, ὅτε δεινῶς σφό- 
δρα τοῦτο οὕτως ὠνόμασεν" ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 

53 Ald. ἐνυγγνώμην. 
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ἄχρε τέλους ὁ κατήγορος 5:5 αἴτιον ποιεῖται 5? καὶ ὥσπερ 

μαρτύριον τοῦ ἐγκλήματος, ὃ χαὶ αἴτιον δνομάξεεαι, 
διὰ τοῦτο xai τὴν μετάϑεσεν τῆς. “αἰτίας εἶπεν πρὸς ze 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γένεαϑαι, ἐπειδὴ τὸ αἴτιον ὃ i9» 

δτὰ ἀπ᾿ ἀρχῃς ἄχρε τέλους πρὸς αἰτίαν ἑτέραν ἀνενϑε- 
vo» ἄγει" διὸ xci μετάϑεσις αἰτίας ὠνόμασεαι., παρὰ 

τ“ τὸ μεταϑεῖγαε τὴν αἰτίαν τοῦ ἐγχλήματος. “εἰς αἰτίαν 
160 ἑτέραν εὔλογοκ" ἔοιχε δὲ xoci ἄλλο τε εἰρηχέναι τὴν κετά- 

ϑεσιν πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλρυς γέσεσθαι" —RX 

40 καὶ ἐν τῇ Povinou €, ἔχομεν αἰτίαν, ἥτις τὸ ἐσχυρὸν ἐστι 

£c βουλήσεως , πρὸς διαστολὴηκ ἐχείνῃης εἰπεν ἐνταῦϑα 

πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἄχρε τέλους" ἐχείνη γᾷρ πρὸς τὸ 
ἔγκλημα ἐστιν" αἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίον τοῦ τρέφον- 
$09 ταὺς ἀποχηρύχτους καὶ χρινημένου τυραννίδος " ἡ» 

45 βούλου τυραννεῖν, ἕνα τοὺς ἐχϑροὺς ἀκύνῃ καὶ τοὺς φέ- 

λους εὖ ποιῆς. Extiva δὲ gros ἐν λόγοις ἐσεὶν. 

Ἑπανάγει πάλιν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέ- 
λους καὶ διαιρεῖ τριχὴ ταῦτα" πάντως γὰρ xarà ταῦτα 

γένεται" διὰ τυῦτο δὲ ἐπανάγει, ive ἐξ αὐτῶν γαραχτη-- 
20 ρίσῃ τὴν μετάϑεσιν" εἰ γὰρ πρὸς τὰ aW ἀργῆς ἄχρε 

τέλους ἡ μετάϑεσιῃ τῆς αἰξίας, εἰχότως xci τὴν μέϑο- 
δον αὐτῆς ἀπ᾿ ἐχείνγων εἴληφεν" ἃ γὰρ dp -ἐχείνων xe- 
φασχευάζετας, διὰ ταΐτης λύεται" οἷον eg i τοῦ ϑά- 

ærovrocç τὸ ψεοσφαγές" ὃ μὲν δέωχων ἐρεῖ, ἔϑαπτες ἵνα 

35 λάϑῃς ἀνελών" à δὲ φεύγων μετατίϑησε λέγων, ἔϑαπτον 
ἐλεῶν xol ἅμα τῆς πόλεως προναούμενος, ἵνα μὴ ἀπο- 
ροὔντες πολῤάχις δυσχερές τι πριεῖκ ἐπιχειρήσωσε καὶ 
ἄταφος. 7 φύσι ὑβρίζοιτο" δηλωτέων δὲ ἐφεξῆς διὰ τέ 

χαὶ χρῶμα πρασαγορεύεται 7 μετάϑησις" λέγομεν οὗν, 

80 ort μεταφορικῶς ἀπὰ τῆς ἐν roig σώμασι χροιᾶς τὸ ὅ- 

ψομα μετενήνεκται , ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς σώμασι χαρα- 

κτηριστιχὺν xoà χυριώτατον ἡ χροιὰ xai πρῶτον τοῦ 
— — — — 

$2* ὁ κατήγορος Ald.om. 55 Ald. ποιεῖσαι. 
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ὁρῶντος τὴν θέαν ὑφορπάζον 55 xoà σγεδὸν τὴν γνώμην 
χαραχτηρίξον, οὕτω καὶ ἐν τῷ λόγῳ χυριώτατον 7 τῆς . 
αἰτίας μετάϑεσιῤ καὶ τὸν δικαστὴν ἐπ᾿ 95 αὐτὸ προσαγό- 

usvov οἷς γὰρ ̓μᾶλλον ὃ χατήγορος ἐπαίρεται, λέγω δὴ. 

τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, τούτοις ἀντιτέτακταε καὶ 5 

ἀνατρέπει πειρᾶσαι. Κἂν μὲν ἐν λόγοις ἢ κατὰ 
ῥητὸν καὶ διάνοιαν.. ᾿Δναγχαίως, ὃ μὲν γὰρ λόγος 
ἐν τάξει τοῦ ῥητοῦ" πᾶν δὲ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται 53" 
οὐχοῦν τοῦ εἰπόντος τὴν φωνὴν ὡς ῥητὸν λαβόντερ, τού- 
τῷ τὴν διάνοιαν ἀντιτάξομὲν» παράδειγμᾳ: τοῦ ἐν λό- τὺ ς 
yog ἔχοντορ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς &yet τέλους 0^ μέος πλούσιος Me 

εἰς τὸ δεσμωτήριον χωμάσας" ὁμολογῶν τοίνυν ὃ φεῦ. — . 

- Joy εἰρηκέναι ἀξιώσει μὴ ψιλὸν τὸν λόγον ἐξεταζεσϑ'αι" 

ἀλλὰ καὶ. τὴν διάνοιαν μεϑ' ἧς εἴρηκεν, ἵνα, φησὶ, Hm 

διορύξωσε 'TO δεσμωτήριον, ὃ ἐστι καὶ ἀντιστατικόν " 715 

xal τὴν φιλανθρωπίαν "δὲ τῆς πόλεως εἰδὼς ἐπηγγειλά- 
μην". οὐ γὰρ ἕν τι χρῶμα ἀπαδαϊξέον, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν “δυτ 
γηϑείηρ ἐπινοῆσαι" τοῦτο γάρ τῆς φύσεως. καὶ τῆς ὕλης" 

ἰστέον δὲ περὶ τοῦ χρώματος, ὕτε δεῖ κἀν τοῖς προορ-͵ 

μίοις καὶ πανταχοῦ ἐξετάζειν αὐτὰ, xal πάντα τὸν λό- 2ῃ 

γον τοιοῦτον ᾿ἀπεργάζεσθαι μέχρι τῶν ἐπιλόγων" χαϑάτ 
πὸρ καὶ ἡ χροιὰ κατὰ παντὸς χατηγορεῖταε. τοῦ «σώμα- 

ταὶ ἐν δὲ τῷ προσήκοντι καὶ ἰδίῳ τόπῳ τὴν ἐσχὺν ἀπος 
καλύπτειν αὐτοῦ, τουτέστωι μετὰ τὴν βαύλησιν xoi τὴν 

δύναμιν" ἐνταῦϑα γὰρ πιστευϑησόμεϑα μᾶλλον χρώμενοι, 28 
Ἑἰσάγεται" καλῶρ ἡ προσϑήκη ταῦ  εἰσάγαται" αὖ γὰρ . 
αὐτὸ γρῶμα ἔσται τὸ ῥητὸν. xoà ἡ διάνοια, ἀνόητον 57 ᾿ 
γὰρ, ἀλλὰ καϑόλου toUtQ γνωστέον καὶ ϑεωρητέον, ὅτι 
πᾶν χρῶμια κατὰ μίαν πάντων. γίνεται τῶν ἀντιϑετις 
xay t 7 δὲ αἰτία κατάδηλορ᾽ ἐπειδὴ γὰρ τὸ χρῶμα αἴ- 30 

τιον ἔχεε TOU πραχϑέντος σημείου, τοῦτο δὲ xol TUM | - 

^o 

54 Ald. -ὑφαρπάξζον. δ5 Ald, ἀπ᾽ αὐτά, δ686΄ Ald, λέ- 

γεται. 57. Ald. ἄγοκτον. | 
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ἀντιϑετικῶν. ἴδιον, to. εὔλογον αἰτίαν ἀντιτιϑέναι τῷ 
πραχϑέντεν, εἰχότως πᾶάνζα τὰ χρώματα χρτὰ μίαν τῶν 
τεσσάρων εἰκόνων γίνεται" ἐρεῖ δὲ τις πῶς ov» χατὰ 
ὑπτὸν xal διάνοιαν ἐνταῦϑα εὑρίσχεται" λέγω δὴ ἐν τῷ 

δ εἰρημένῳ παραδείγματι, ὅπου ᾧ véog πλούσιος εἶπεν τὸϊς 
δεσμώταις , ϑαῤῥεῖτε, λυϑήσισϑε". ἀλλὰ παρατηρητέον 
τὴν λέξιν " οὐ γὰρ εἶπε γίνεται, ἀλλ᾽ εἰσάγεται 159, τουτ- 
ἔστιν ἐξετασϑήσεται" ὁ γὰρ χατήγορος πέχρηται τῇ φω- 
y] τοῦ φεύγοντος ὡς ῥητῷ, ὁ δὲ φεύγων αὐτῆς τῆς αὖ- 

40 τοῦ φωνῆς τὴν διάνοιαν ἀξιοῖ σχοπεϑῖν, οὐκοῦν χαὶ ταύ- 
τῃ διενήνοχε τῆς χατὰ ῥητὸν xal διάνοιαν στάσεως, ὅτε 
ἐχεῖ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια περὶ ἔγγραφόν τὶ ἐστεν 69, 
ἐνταῦϑα δὲ περὶ φωγὴν τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ ϑετιχὼν 

161 πάλιν ἐξετασϑήσεται xci τοῦτα συγγνωμονικῶς, Ἐὰν δὲ 

15 ἐν ἔ ἔργοις, (Fevsx dg. Ὅρα πάλιν πῶς ἀσφαλῶς: οὐ yap 

εἶπεν ϑετικὸν τὸ χρῶμα" ἀλλὰ ϑετιχῶς πάλιν ἐργάζες- 
ται" OV γὰρ τελεία ϑέσις ἐστὶν, ἀλλ ἐν τάξει cree 

ἐξετάζεται" σχοπήσωμεν δὲ ma» καὶ τοῦτο" ἐχ τοῦ παι 
ραδείγματος" iv τούτῳ γάρ φησι τῷ ϑάπταντε τὴ νεο- 

30 σφαγὲς σῶμα ϑέσιν ὅλην ἐργάσῃ ὃ ἐστι xadólov* διὰ 
τοΐτον δὲ δῆλον, ὅτι 7 ϑέσις χατασχενάζεταφ' λέγω δὴ 

| ἀπὰ τοῦ δικαίου καὶ ἀναγκαίου καὶ συμφέροντος. Ev- 
ταῦϑα οὖν quo ϑέσιν ὅλην. ἐργασάμεα 6*, Or. voy 
καὶ καλὸν τοὺς ἀτάφους ϑάπτειγ" τὰ γὰρ ἁπλούστερον 

86 χαὶ ἀκατασχεύως eirtsiy , ὅτε, ἀτάφους ἰδὼν ἠλέησα, οὐχ 
ἐσχυρὸν εἶναι δόξει πρὸς τὸ ἔγχλημα" εἰ «δὲ ϑέσιν ὅλην 

ὃ λέγων ἐργάσεται 531, ὅτι. χαϑόλονυ τὸ ϑάπεοιν τοὺς 
ἀτάφους καλὸν καὶ τῆς ὁσίας ἀξιοῦν" καὶ τοὐναντίον 

* δεινὸν ἀτάφους τοὺς κειμένους καὶ γυμνοὺς ἐῤῥιμμένους 
80 περιορᾷν xol ϑηρίων γενομένους βορὰν ἰσχυράτερην ἔ- 

σται. ᾿Εὰν δὲ ἐν παϑεσι! πάϑος γὰρ προβαλεῖταε 

59 Ald. εἰσάζεται. 60 Ald. περιέγραφον. — 1. 14. Ald. καὶ 

τὸ, scripsi καὶ rovro. 61 Par. ἐργαζόμεϑα. 62 Ald. ἐργάσηται. 
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τῆς ψυχῆς ὁ φεύγων, ὅπϑρ συγγνώμης οἰκεῖον. τὸ δὲ 

παράδειγμα φαγερόν! ἤλέησα φησι τοὺς τυραννομένουθ, 
καὶ διὰ τοῦτό μοι συγέβη τὰ δάκρυα ὑπὲρ τῆς πόλεως" 
οὐδὲν δὲ χρῶμα ϑέτιχόν ἐστιμ, οὔτε ῥητὸν xol διάνοια 9?, 
οὔτε συγγνωμονιχόγν'" βλλὰ 10 μὲν χρῶμα κατὰ μίαν τῶν 5 

ἀντιϑετιχῶν γίγέταρ' ἡ δὲ. μοτασχευὴ καξὰ ταῦτα μεϑο- 

δευϑησεταρ' λέγῳ δὴ, LU ϑεέικὼρ᾽ ἢ κατὰ ῥητὸν χαὶ διά- 

VOV , ἢ συγγνωμονριῶς, Q ἐστι παϑητικῶς, f Εἰδέναι 

. δὲ δεῖ, Ov, τρῦτρ μὲν πάντα ἐν πᾶσιν΄ διδάξας — 

ἡμᾶς ἰδίᾳ TOV χρωμάτων τὴν. φύσιν καὶ τὴν ψεταχοίρί- 40 
σιν 9* κοινῇ λοιπὸν περὶ αὑτῶν 95 διαλέγεται, κοινὰ 
πάντων ἀποφερόμενος eiyae τὰ χρώμαξτα, καὶ πάντα ἐν 

σιᾶσε λέγων εὑρίσκεσϑαῳ τοῖς ζητήημασιν" ὥστε ἐν ἑκάστῳ " 

ξζητήματε xol ϑετικῶς ἐξεταάξεσϑαι xol κατὰ ῥητὸν καὶ 
διώνοιαν, καὶ συγγγωμονικῶς" οὐ γὰρ ὃν χρῶμα παν- 15 
Tug ἐφ᾽ & πράγματι τέταχταν, ἀλλὰ καὶ πλείονα" αὖ- 
τίχα Ó τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ϑάπτων, καὶ φόνου χρινό- 
μενος οὐ μόνον τῷ ÜsruxQ χοῆσεταὶ, 0 ἔστε χρῶμα oi- 
κεῖον τῶν ἐν πράγμασι σημείων, ἀλλ᾽ ἐμπίπτει καὶ τὸ 
συγγνωμονιλόν" ὅτι ἡλέησα σῶμα ἄξαφον ἰδὼν ἐῤῥιμμέ- 30 
ψρν, χαὶ πάλων ὁ τοῖς δεσμώτοις βοήσας οὗ uóvov τῷ 
οἰκείῳ χέχρηταν χρώματι, λέγω. δὴ τῷ χατὰ ῥητὸν xol 
διάνοιαν, ἀλλὰ καὶ τῷ συγγνωμονιχῷ, ὅτι. ἡλέησα τοὺς 

δεσμώτας" καὶ » Aía εἰ τύχοι καὶ ϑετικῶς ἐξετάσει 95, 
ἅτε καλὸν xc" ὅσον τις δύναται ἐπιχουφίξεῃιν τοῖς δυσ. 25 

τυχοῦσε τὰς συμφορὰς καὶ παραμυϑεῖσϑαι" δεῖ δὲ ἐπε- 
σχοποῦντας ἀκριβῶς πλεάναζειν iv τῷ oixso τόπῳ ἔχα- 
στον" οἷον ἅτ᾽ ἂν ἐν λόγοις τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
τὴν χατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν χρὴ πλεονάζειν, καὶ ἐὰν ' 
ἕτερα εὑρεϑῇ πλείονα χρώματα" ἐὰν ἐν πράγμασι, τὸ 80 
ϑετιχῶς ἐξεταξόμενον χρῶμα δεῖ πλεονάζειν" ἐὰν δὲ ἐν 
παϑεσι τὸ συγγνωμονικόν" μᾶλλον γὰρ ἐσχύει xol πλέον 

63 Ald. διάνοιαν. 64 Ald. μεταχείρησιν. 65 Ald. περὲ αὐτόν. 
— 1. 12. pro ἀποφερ. malim ἀποφαινόμενος, 66 Ald. ἐξεεάσσει. 

΄ 
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τῶν ἄλλων γρωμάτων τὸ οἰκεῖον κατὰ καιρὸν εἰσαγόμε- 
vo», τοιοῦτον δέ τὸ καὶ περὶ τῆς βουλήσεως εἶπεν xal 
n Óvrvaueug * ὅτι κορνὰ μέν ἐστιν ἀμφοτέρων χεφαλαίων 

τὰ ἐγχωμιαστιχά" ἁρμόξει δέ τινα καὶ οἰχειότερα τῷ 
5 ἑτέρῳ καϑέστηχεν. A» μὲν ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεπο ε- 
ἥχασιν' ϑαυμαστέον xal παραδοξον εἶναι δόξειε τὸ 
λεγόμενομ, τὸ ποτὲ μὲν πολλὰ ἐναντία, ποτὲ δὲ πάλεν 
πολλὰ καὶ συμφωνοῦντα ἀλλήλοις" ἀλλ᾽ εἴγε μὴ μόνῳ τῷ 
παραδόξῳ προσέχεις, ἀλλὰ καὶ τὸ παράγγελμα κρίνοις, 

40 δριμέως σφόδρα καὶ ἀχριβῶς εἰρημένον εὑρήσεις. ὥρα 
γὰρ τὴν διαφοράν" ποτὲ μὲν πολλοῖς καὶ ἐναντίοις, ποτὲ 
δὲ πολλοῖς καὶ ὁμοίοις" ἐν παντί, φησι, στοχασμῷ τὰ Gne 

μεῖα ἢ ἐξ ὧν αὐγόρ τις πεποίηχεν ἐστὶν ἢ wp. ἑτέρον τι- 
γὸς πεπραγμένα" ἂν μὲν οὖν ἀφ᾽ ὧν ἕτερος πεποίηκε 

45 χρίνηταί vig, ἀνάγκῃ πολλοῖς καὶ πεπλανημένοις χρήσα- 
σϑαι τὸν φεύγοντα" οὐκ ἄδηλος ἡ αἰτία, πόϑεν πεπλα- 
νημένα ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὔλογορ᾽ ἵνα δόξῃ τοῦ πεποιη- 

162 χότος τῆς γνώμης στοχαάξεσθαι" εἰ γὰρ ἑνὶ geniti χρώ- 

ματι ἰσχυριξόμενος, ὑποληφθήσεται εἰδὼς τοῦ πεπραχό- 
40 τος τὴν γνώμην ovx εἰκάξων λέγειν, καὶ λαβὴν δώσεε 

χαϑ'᾽ ἑαυτοῦ. 'Eaw δὲ ἀφ᾽ ὧ» αὐτόρ τις menos 

. κεν" ἐνταῦϑα γὰρ xav διάφορα λέγειν ἔχῃ Ζφώματα , 
ἀλλὰ σύμφωνα ἀλλήλοις" εἰχότως καὶ τεχνιχῶς " ὥσπερ 

γὰρ ἄτοπον εἰδέναε δοκεῖν ἀχριβῶς τὰ. παρὰ τῶν ἄλλων" 
45 πραχϑέντα, οὕτως ἄλογον ἐφ΄ οἷς τις αὐτὸς ἔπραξεν ἀλ,- 

Aore ἄλλο λέγειν, καὶ μὴ διὰ μιᾶς 5? χαὶ τῆς αὐτῆς φέ- 
θεσϑαι γγώμης, xav εἴη πολλὰ τὰ λεγόμενα, δόξει γὼρ 
ψεύδεσϑαι διάφορα “λέγων καὶ μὴ τοῖς αὐτοῖρ χεχρημέ- 

vog, ἀλλ' αὐτοσχεδιάξζων παρὰ τὴν χρίσεν καὶ πεπλανη- 

30 μένος 55 Graxrug* φανερὸν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸ 
λεγόμενον, νύχτωρ Tig μεταιτῶν 9? λῃστείαρ φεύγει" ἐν- 
ταῦϑα γὰρ εἰ καὶ πολλὰ τὰ γρώματα, οὐ μὴν ἐναντία 

67 Ald. μηδὲ μιᾶς. 68 Ald, πεπλανημένως. 69 Ald. μετὰ τῶν. 
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ἀλλήλοιρ, ἀλλὰ σύμφωνα καὶ ὁμολογούμενα ἑαυτοΐψ" εἰ 
δὲ καὶ μὴ ὅμοια , ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐνανεία". λέξω γὰρ dg 
ἀνειμένοι νυχτὸς τυγχάνουσιν ὄμτες oi ἄνϑρωποι καὶ tag 

γνώμας ἑλαρώτεροι, καὶ ὅτι pao ἡμέραν αἰτεῖν αὐσχυ- 

vousvos TOUTO διαπράττομαι, ὅτο τὴν αἰδῶ χρύπτει 1 5 

οὺς, ὅτε μὴ χαταφανῆς γίνομας τοῖς αἰτουμένοις, ὅτε 

λανϑάνων χερδαίνω τὴν ἄγνοιαν. 
᾿ Πορφυρίου. ᾿Ἐπειδὴ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι ἐέλουρ 
σημεῖα ποιούμενος 0 χατήγορος δοχεῖ βιαζεσϑαὲ τὸν Ow 

καστὴν xol πείϑειν ὡς τοῦ ἐγκαλουμένου ἕνεχεν 75 ταῖ- 40 
τα πεποίηχεν ὃ φεύγων, δεῖ πρὸς τοῦτο ἀγωνίζεσθαι τὸν 
φεύγοντα , xal μὴ τοῦ ἐπιφερομένου ἀδικήματος ἕνεχδν 

φάσχειν πεποιηκέναι ἢ εἰφψηκέναι ἢ ἢ τὸ πάϑος συμβεβη- 
κέναι" τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ uera oig τῆς αἰτίας, 0 χρῶ- 
pe προπαγορεύουσιν οἱ ᾿ξρομαγόρειοι" ὑπάρχει δὲ λύσις 15 

τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους , λύσις δὰ μετὰ ἀντιϑέσέωφ, 
xa) ἔσται ἢ ἀντιστατικὴ ; ἢ μεταστατικὴ, ἢ ἀντεγχλημα- 

τιχὴ, ἢ συγγνονβονικὴ " ἀντιστατικὴ μὲν, ἐὰν ὄφελός τι 

προβαλώμεϑα 71 οἷον ἀναλαμβάνω τοὺς ἀποχηρύκτους, 
ἕνα μὴ ἀποροῦντες ἐπὶ χλοπὴν ἢ ἐπιβουλὴν τράπωνται" 20. 

xaxeiva δὲ ὁμοίως αντιστατικὰ, ὅτ᾽ ἂν ὅπλα ἔχων χρί- 
γηται 73 τυράννίδος ἐπιϑέσεως" ἐρεῖ γὰρ ὅτι φυλάττω 
τῇ πόλει εἰς ἀναγκαίαν ἐπίδυσιν" συγγνωμονικὰ δὲ, ὅσα 

λαμβάνεται ὑπ᾽ ᾿ἀγνοίαρ, ἢ μέθης» οἷον πλούσιος νέος 
ὥμοσεν ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν᾽ λέξεε γὰρ, ὅτι ἐν εὐω- 25 
χίᾳ καὶ μέϑη οὐδεὶς ἀπὸ τῶν λεγομένων πολυπραγμονεῖ, 
καὶ ἀπὸ τὴς ἡλιχίας, νέων ἐστὶ τὸ xol τυραννίδας ἄπει» 
λεῖν καὶ τοιαῦτα ἀλαζονδύεσϑαι᾽ xai ἀπὸ ἐλέου ἐστὶ με- 
ταϑεσις, ὡς ἐπὶ του ϑάπτοντος τὸ νεοσφαγὲς σῶμα, ὅτι 
ἐλεῶν ἔϑαπτον" διττὴ δὲ τῶν γρωμάτων ἡ ἀνωτάτω δια- 30 ^ 
φορὰ, τὰ μὲν γὰρ Tjj ὑποϑέσει κείμενα εὑρίσχομεν, τὰ 
— — — 

70 ἕνεκεν Ald. om. 71 Ald. προβαλόμεϑα. — lin. sq. 
Ald. ἐπὶ βουλήν, 7172 Ald. κείσεται, 
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δὲ αὐτοὶ Sb ey εὑρίσκομεν. n καὶ ποριξόμεϑα" "τἄρ- 
ἔχει 7* μὲν οὖν αὐτὴ 4j ὑπόϑεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀλ- 

λοτρίᾳ γυναιχὶ τάλαντον χατὰἀλιπύντος ἐν διαϑήκαις 
χαὶ εἰπόντος σωφροδύνης ἕνεκα καταλείπω; εἶτα χρι- 

5 νομένης μοιχείας! ἐνταῦϑα yag τὸ oou κεῖται ἐν τῷ 
ξητήματι, ὅτι διὰ σωφροσύνην ἢ χάρις ἔξωϑεν δὲ τῆς 
ὑποϑέσεως, ὅτ᾽ ἄν αὐτοὶ ζητοῦντές rÓ χρῶμα ποριζώμε- 

ϑα 75, ὡς ὁ ἀφορῶν εἰς τὴν ἀχρόπολεν πλούσιος " φή- 

ctt γὰρ ἐλεεῖν τοὺς τυραννουμένους, περὶ δὲ ποσότητος 
40 τῶν χρωμάτων πότερον πλείοσι χρηστέον ἢ ἑνὶ,’ καὶ πό- 

τερον πεπλανημένοις ἢ συμφωνοῦσιν, εἴρηται 75. Ἐχβάλλεε 
δὲ τὸ χρῶμα τοῦ φεύγοντος ὃ χατήγόρος ἐκ τῆς τοῦ ἀχο- 
λούϑου ἀναιρέσεως ἢ ἀπαιτήδεωρ" οἷον Περικλῆς παρὰ Με- 
γαρεῦσι χρίνεξαι διὰ τὸ ψήφισμα ἐχεῖσε χατενεχϑεὶς, λέ- 

45 Ee γὰρ ὑπὲρ ὑμῶν πεποίηχα" μελλόντων γὰρ Avalon 
στρατεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔστησα TO 77 ψηφίσματι τὴν Óp- 
γήνς ὃ δὲ ἐναντίος ἐκ τῆς τοῦ ἀκολούϑου ἀπαιτήσεως 
᾿ἐχβαλεῖ λέγων, Ott χρῆν δὲ τοιγάῤοῦν ὕστερον λῦσαι. 7] 

φυναγωγὴ δὲ τούτου ἐκ τῆς τοῦ ἀχολούϑοὺ ἀναιρέσεως, 
40 οὗ τοίνυν ἐποίησας τοῦτο" οὐχ ἄρα Μεγαρεῦσι χαριξό- 

μενος ἔγραψας. ἐν γὰρ τῇ τῶν ἐξ ἀχρλουϑίας ἀπαιτήσει 
προταάττεται μὲν τὸ κατὰ ϑέσιν, ἕπέτας δὲ τὸ xarà ἀ- 

ναίρεσιν. κατὰ ἀναίρεσιν δὲ πάλιν τὸν τρόπον nporar- 
16} tovreg διὰ τῆς ϑέσεως χατασχευάζομεν" οἷον ὑπὲρ ἡμῶν 
25 ἔπραττες, ovx ἔδεέ Ge ἐπιμεῖναι τῇ τοῦ πιναχίου γρα- 
φῆ οὐδὲ “Τακεδαιμονίοις ἐχστῆναι ἀξιοῦσι τὸ ψήφισμα 
ἀνελεῖν“ ἐποίησας δὲ ταῦτα xol ἐνέστης, οὐχ ἄρα τῇ 

πρὸς Μεγαρέας εὐνοίᾳ τοῦτο ἔπῤαξας" ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποχηρύχτους" ἐρεῖ μὲν ὁ τρέ-" 

$0 wv ὑπὲρ τῆς πόλεως πεποίηχα; ἵνὰ μὴ σπάνει τῶν 
ἐπιτηδείων ἐπιβουλέύσωσε 75 τῇ πόλει" 0 δὲ λύσει λέγων 

75 Ald. εὗνίσκωμεν. 74 Ald. παρέσει. 75 Áld. ποριζό-- 

μεϑα. 76 Ald.cvugevovow. Εἴρης. 77. Ald. τό. 78 Ald. émi- 
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ἐν σπάνει τῆς πόλεως οὔσης ἔδει φιλοτιμεῖσθαι σῖτον ἢ 
δεομένῃ χρημάτων εἰσφέρειν" ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐχαρίσω, 
οὐχ ἄρα εὐνοίᾳ πεποίηκας" τοῦτο πάλιν ἐξ ἀχολυύϑου 
ἀπαιτήσεωρ " εἶτα ἀναιρέσεως " ἢ πάλιν. ἀλλ᾽ ἐλεῶν 19 

ἔτρεφον. ὁ δὲ ἐκβάλλειν λέγων, ἐχρῆν τοὺς οἰχείους τοὺς ὅ 
γέγει προσήκοντας, τοὺς ἀτυχοῦντὰς τῶν πολιτῶν, οὐχὶ 
τοὺς πονηροτάτους, 0 ἐστιν ix τῆς τοῦ ἀχολούϑου ἀπαι- 

τήσεως, χαὶ Δημοσϑένης ἐν τῷ παραπρεδβείας λέγοντος 

«Αἰσχίνου περὶ Φωχέων, ὅτι ἠπατήϑην, ὅρα πῶς ἔχβο- 
λὴν ἐποιήσατο τοῦ χθώματος" ἔδει τοίνυν μισεῖν τὸν ἅπα- 10 

τήσοντα, ἀλλὰ μὴν οὐ μισεῖς, οὐχ ἄρα ἡπατήϑης. ἐχ δὲ 
τῆς ἀναίρέσεως οὕτως" οὐχ ἐχρὴν τοὺς οἰχέίους περιορᾷν, 

οὐδὲ περὶ τοὺς λοιποὺς ὑβριστὴν εἶναι καὶ ἀγνώμονῳ" 

καὶ περὶ τοὺς πολίτας δὲ ὑπάρχεις βίαιος καὶ περὶ τοὺς οὐὖ- 

κείους ἀγνώμων" οὐκ ἄρα οὔτέ κηδὲμονίᾳ 89 τῆς͵ πόλεως, 15 
OUTEÉ οἴχτῳ τούτους τρέφεις" χαὶ ὁ Δημοσϑένης ἐξ ἄναι- 

Qíatug, τόὐτων οὐδένα ἀχούω τῶν λόγων, οὐδὲ ὑμεῖρ" 
δεῖ δὲ xal ἀπὸ τῶν προοιμίων ἀναιρεῖν τὰ χρώματα ὁ 
δὴ καὶ Δημοσϑένης εἴωθε ποιεῖν" ἐπὶ τῶν ἀντιϑέσεων" 
προλύων πρὸ χαιροῦ τὰς ἀντιϑέσεις, ἔστιν ἐχβολὴ χρὼ- 30 
μάτων καὶ ἡ 7 τῶν αἰτιῶν ὑπεξαίρέσις" προαναιροῦμέν γὰρ 
τὰ ἄλλα πάντα, ἵνα εἰς ἐν περιχλείσωμεν τὸν ἀντίδικον" 
οἷον ὡς ἐπὶ τῆς χρινομένηρ μοιχείας, ἐπειδὴ νύχτωρ ἐ- 
δάχρυεν, ἐρεῖ δ κατήγορος" οὗ πατήρ σοι τέϑνηκεν, οὐχ 
ἀδελφὸς, οὐ παῖδες, ᾧ καὶ 4Δημοσϑένης ἐχρήσατο λέγων" 45 
ἐὰν δείξῃς ὡς δὲ ᾿οήϑειαν ἢ ἄγνοιαν. 

Ἢ πιϑανὴ ἀπολογία ἀποστρέφουσά ἐστε πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 
τύλους" οἷς γὰρ ὃ ἕτερος χρήσεται ὡς σημείοις τοῦ εἶναί τι, τού- 
Toig ὃ ἕτερος ὡς σημείοις χρήσεται τοῦ μὴ εἶναί τι" οἷον ὅπου ἀφο- 
φᾷς καὶ δακρύεις, τυραννήσεις. καὶ μὴν ti ἔμελλον τυραννεῖν, ovx 30 
ἂν ἀφεώρων, ὥστε εἶναι καταφανής * * τὸ δὲ κεφάλαιον τοῦτο 

βουλεύσουσι. 79 Ald. ἀλελεῶν. 80 Ald. κηδαιμονίᾳ. 
1 Ald, χατοφανείς. 



τὸ $ Ancus sugevpuh. U DIA —— — 

d mpm. νην JVENUEDON ἂς cp oAEbqeemacnal  mamenm- 
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piom τη σϑας ἐνταῦθ π΄ ὅσα 96 σὸν πελλαντης ö ö ἔσα;- 

gumie 33A ππηστασηνζνται ὁ ̂  eu μὴν “ὦ 72 παρκαναπκακ ἔραμαι 

4ς καὶ fnoesviA. ἐπεεεέντα," ἔσειε 2*9 Z4» GAAAN πἰσὴς Peru muQua- 

genet lys 54M" σαὶ RAANP δά μὲν OQUIUUPER παλλαπ NUES. ^ 

ek pi» οἷ γε smileGi.saf?ó πάντας XSi Xéqerunedus ̂  ἔστι remp 

ses Pd» ἀλλσ τὸ Saliwai 5s" xus (qii δηλαδὴ ὅσα «ὧν τὰ 
prinÜ0s5n — 

. 29 Zwgiavot. "Eg! ἅπασε τοῖς xtgaleion; ἐμείχέπιτεε 
ἡ nubur] &moloyur περὶ T; ἀποροῖσί τινε; ὅτου femur 

(Uto ὠνόμασταε" χαίτοε Xci τῶν GÀiwy χεφ αλαίων πε- 

Dayom ὄντων, εἴγε zai ἡ πᾶσα ῥητοριχὴ πειϑοῖς ἔσει * 
δηνευυρσγώς" ἐρυῖμεν οὖν, ὅτε μάλιστα μὲν τῷ ποεγὼ 

25 ἡγύμωτε ὡς ἰδίῳ * ἐχρήσατο’ πολλὰ yap χαὶ ἄλλα Te 
161 τοῦ γένους ὑνόματε ὡς κυρίῳ χέχρηται" ὥσπερ xai Iàa- 

τῶν διαιρεῖ τὸ δίχαεον εἴς τε τὸ ὅσιον καὶ τὸ δίκαιον 
ὑμωνύμως τῷ γένει" ἔπειτα διότε τοσαύτης μετέχει πει-- 
ois *, ὥστε roig αὐτοῖς χχχρῆσϑαι τεχμηρίοις τὸν φεύ- 

$0 γοντα τοῦ μὴ πεποιηκέναε τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐγχαλεῖταε ἣ 

μέλ-- 

j y Ald, om, δ Ald. ἐξετάζειν, 4 Ald παρασκευάξοντα. 

5 M. ̂l δημ. Ven, et Par. »o) om, — 6 Ald. ἰδία. 7 
Ven, τῆς πειθοῦς. ᾿ ᾿ 
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, μέλλει 8: ποιήσϑεν, οἷσπερ xol ὃ κατήγορος xiyontas 
τοὐναντίον ἀποδεικνύων 9." οἷον ἐπὶ ᾿Δλκιβιάδου τοῦ acor 
ὄντος τὸ 'δεσμωτήριον *? xoi βοήσαντος᾽ ἐρεῖ γὰρ ὡς eis 

550. ἐβουλόμην τυραννεῖν , οὐχ ἂν ἐβόησα τοῖς δεσμώταις 

᾿ ϑαῤῥεῖν᾽ ὁ δὲ καξήγορος λέξει ἃς ** πέρας ἤδη προσδοκῶν 5 
ἐπάξειν τῇ «προαιρέσει καὶ void ὑπὸ τῶν νόμων. 1" καθ. 
διργμένοις λύειν 1} ἐχήρυττεσ. διαφέρει δὲ τοῦ χρώμα- 
τος, τῷ TO μὲν αἰτίαν εὔλογον ἐπιφέρειν 14. πρὸς τὸ 

«τεχμήριον, διὸ καὶ μετάϑεσις αἰτίας καλεῖται" τὴν δὲ 
πιϑανὴν ἀπολογίαν. ἀνοιρετικὴν εἶναο τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆᾳ to 

ἄχρι τέλους" ἔστε δὲ oU τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων τὸ Jagd. 

λαιον τοῦτο ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ στοχασμῷ" ἀλλ᾽ or ἄν 

μὲν τὸ τῳιμήριον. αὐμφώνον 7) τῷ χρινομένῳ, ἐχλείσεδι * 5, 
ὡς ἐπὶ Περικλέους" σύμφωνον γὰρ 16 τῷ βούλέσϑαι. 3V- 
ραννεῖν τὸ ὅπλα 17 χεχτήσϑαι" ὅτ᾽ ἂν δὲ τὸ τεχμήριον .ἅ 
ἀναχόλόυθον 1; 4j πρὸς τὸ χρινόμενον ἐμπεσεῖται πάντως 18. ᾿ 
οἷον. ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ" 0 jap vela 

oð. παρεστάναι , ἀλλὰ φεύγειν εἴωϑε, τὸν *? πεπονϑότα 
xol τὸν τόπον ὡς δεινοὺς, χατηγόρους ἐξευλαβούμενος " 

᾿ ἐφ᾽ ὧν δὲ ἐκλείπει ἢ πιϑανὴ ἀπολογία, δυνατὸν οὕτως 30. 

ἐπιχειρεῖν" ὅτε ὁ “μὲν τυραννῶν πάντως ὅπλα χτᾶται, οὗ, 

μὴν ὁ κεώμενος ὅπλα ἤδη καὶ τυραννεὲϊν ἐπιχειρεῖ" ἀολ- 
λαὶ γὰρ ἀΐ τῆς χτήσεως ἀφορμαί᾽ πλατύνεται δὲ τὸ χε- 
φάλαίον 'roUro ὑπὸ μὲν. τοῦ φεύγοντος τρισὶ τούτοις’ 
τύποις, τῷ μηδὲν ὄφελος ἔχειν, τῷ βλάπτέσθαι τὰ μέ! 35 , 
γιστα, τῷ δύνασϑαι περὶ τῶν αὐτῶν ἄλλως ἐπιχειρεῖν" 

- Ev AIT EET M , 

"8 Ald. Ven. μέλλειν: . 9 Ald. ἀποδεικνύειν: 10: Ven. 

τὸ δικαστήριον ' omisso $q. ai. βοήσαντος. , 414. Ven. ὥσπερ ὥς 

ἤδη προσδοκῶν. — 12 Áld. ὑπὸ τὸν νόμον χαϑειρμύνοις. Ven. 

et Par. i ὑπὸ τῶν νόμων: "Yen. καϑειργομένοις, Far. καϑειργμέ- 

γοις. ^ A8 Ven. λύσειν, ἢ 14 Ven. qégeiv. ' 45 Ven. add. 

ὥσπέρ j καὶ ἢ ἢ ἀντίληψις. 7 £6. γάρ "Ven. om. 47 Yen. 0 nio 

“πολλά. 18 Ald. πάντα. 419 Ven. 10» τε. Ν 
RAketor. IV. 26 
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οὔτε γὰρ ὕναις γίπεται "^ τῷ παρεστῶει τῷ πεφονευ- 
μένῳ, xai τὸ τῆς βλάβης ἀνύποιστον ἦν ἀλόνει φύνου 

τιμωρίαν ὑποσχεῖν, καὶ μᾶλλον ᾿ἄν ἀποχρύκεειν ἑαντὸν 

ἐσπούδασε φεύγων τὸν ἔλεγχον o δὲ κατήγορος πάλεν 
5 ἀνατρέψει ** τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν διὰ τριῶν τόπων, 

τύχης, ἀγνοίας, ἀνάγχης" ἀπὸ μὲν τύχης οὕτως ἐπέχει- 
ρῶν" ὅτι ϑεοί τὲ xal τύχη τὸ τῆς γνώμης ἀνόσιον χατ- 

ἐδόντες φωραϑῆναι παρεσχεύασαν᾽ ἀπὸ δὲ ἀγνοίας, ὅτε 

συνεργὸν τῆς xaxoupyiag?? τὴν ἐρημίαν λαβὼν ἡγνόεις, 
40 ὡς ?? ὄψεταί τις τὰ παρὰ πάντας got δρώμενα τοὺς νό- 

μους" ἀπὸ δὲ ἀνάγκης οὕτως, 14 Or, τοσαύτη σὲ τες ἀπε- 

ϑυμία toU φόνου κατεῖχεν, ὡς χαὶ μετὰ τὴν πληγὴν s*a- 

θεστάναι τῷ πεπεωκότι ἐφηδόμενον τοῖς ἔργως, ὥσπερ 
ἀριστέα. 25 

t5 Σωπάτρου. Τοῦτό τινὲς οὕτως ἐξηγοῦνται" τὸ 
γὰρ ἀναστρέφουσα ἀντὶ τοῦ λύουσα λάμβανουσιν, ἵν 5 

οὕτως, λύουσά ἔστι τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχρὶ τέλους" τοῦτο 
δὲ 6 εὔηϑές ἐστι, καὶ γὰρ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας ἡ av- 

τίληψις λυτιχὰ εἰσε τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ὥστε οὐχ. 
20 εὖ ἔγει ἡ ἐξήγησις αὕτη, διὸ χρεῖττον οὕτως λαμβάνειν 

τοῦτο" ἡ πιϑανὴ ἀπολογία ἐχτὸς τῆς πατρὸς προϑέ- 

329 Ven. ἐγίγνετο. — 31 Ald. ἀναστρέψε. 12 Ven, τὴν 
ἐρημίαν τῆς xaxovoyiac, 23 ὡς Ald.om, 24 οὕπως Ven.om, 
25 Ven. ' pergit: ᾿Ιστέον δὲ καὶ ἐχεῖνο, ὅτι zaO0lov ἐν ταῖς στάσε- 

di» ovy ἣ διάφορος κρίσις, οἷον προδοσίας ἢ τυραννίδος ἢ J gorov, 
διάφορα τὰ εἴδη ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἢ τῶν κεφαλαίων διάφορος. διαίρεσις 
ἐγαλλαγὴν ἀπεργάζεται τῶν εἰδῶν, ἔστι δὲ ἢ 5 τῶν κεφαλαίων διαἔρε- 
σις ποικίλη καὶ κατὰ τρεῖς ἐναλλαττομένη τρόπους, καὶ γὰρ φατὰ 
πλεονασμὸν καὶ κατὰ ἔλλειψιν καὶ vatis ἐναλλαγὴν προϊόντα διά- 
φορα ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεται εἴδῳ Ἔπεται δὲ τοῖς * 
ἅπασιν $ καλουμένη κοινὴ ποιότης » ἧπερ ἐστὶν οἱ ἐκίργοι" ὦνομα- 
σται δὲ κοινὴ ποιότης, X. τ. 3. P. 412. Ald, i. 16. 26 Ald. zo, , 
scripsi δέ. to 



L 

ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 408 

σεως ἀναστρέφουσά ἔστε τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, πε- 
οιττὴ γὰρ ἐνταῦϑα ἡ πρόϑεσις" ἀναστρέφει δὲ οὕτως" 
τῶν γὰρ am ἀρχῆς ἄχρι. τέλους ἀπὸ τοῦ σημείου λαμ-᾿ 
βανομένων, οἷον ἐφόνευσας, παρίστασο γὰρ, αὕτη ἀνα- 
στρέφει ταῦτα καί φησιν" ὅτι δἰ ἐφόνευσα, οὐκ ἂν πα- 5 
ριστάμην" ἑστέον δὲ, ὅτι εἰ xal, ὡς ἤδη ἔφαμεν, xdi ἡ 
ἀντίληψις καὶ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίαρ πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρ- 

nie e τέλους γίνεται καὶ ἡ πιϑανὴ ἀπολογία; , ἀλλ᾽ 

οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον" εἰ γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 
ἀναστρέφει, ὡς εἴρηται ; ἀντίληψις δὲ χαὶ χρῶμα ἔξω- 10 
ϑὲν λαιιβάνεται, οἷον ὡς ἐφ᾽ οὗ παῤεϑέμεϑα παρα- 

δείγματος, ἐρεῖ γὰρ éx The τοῦ κατηγόρου φωνῆς λαμ- 

βάνων τὸ βέβαιον, ἀλλ᾽ οὐχ ἔξωθεν, ὅτι" εἰ TOUTO- Acu- 
βάνεις πρὸς κατασχευὴν τοῦ φόνου τὸ. παρεστάνων, aj. ; 
ἐὸ τοῦτο τῆς ὑποψίας ἐλευϑοροῖο εἰ yap ἀνεῖλον, οὐχ 18 

. &y παριστάμην, καὶ Souxe» ὁδῷ ^7 βαδίζειν ταῖς ἀπολο- 
γίαις" τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἀντιλήψει γρήσεταις, οἷον ὅτι 
ἐξῆν, ὅπερ καὶ ἔξωϑέν ἐστε τοῦ ἐγχλήματος καὶ προπε- 165 
τέατέρον καὶ μηδὲν ἔχον εἰς “ἀπολογίαν λαμπρόν" δούτε- 

gov προβαλεῖται τὴν τῆς αἰτίας μετάϑεσιν, ἰσχυρὰν εἰ» 20, 

vet δοχοῦσαν ἤδη, ἔξωϑεν μέντοι καὶ αὑτήν". "τρίτον δὲ, 

ὃ πάντων ἐστὶν ἐσχυρότατον, τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν 
ἐποίσει" διὸ καὶ τῷ κατηγόρῳ πολλὴν παρέχει. τὴν ἀπο- 
ρίαν χαὶ σχεδὸν ἄλυτος εἶναι δοχεῖ" οὐ χρὴ δὰ. ἐν ταῖς. 
ἀντιϑέσεσιν τὸ ἔγκλημα πρηφέρειν, ὡς τιψὲσ ἰξαίοντες 28 35 

λέγουσιν, οἷον ἀλλὰ προδέδωκας," ἀλλ᾽ ἐφόνευσας, ἢ εἴ 

τι 195 τῶν τοιούτων" ἀλλὰ δεῖ τὰ σημεῖα προφέρειν, ὡς 

ἂν τοῦ ἐγκλήματος κατασκευὴ γένηται" οἷον; ἀλλὰ χρῆ- 

pa. εἴληφας, ἀλλ᾽ ἀφεώραρ. " Ζητήσειε δ᾽ ἄν. τιξ, τίνορ 

χάριν πανταχῆ τῶν χεφραλαίων τοῦ ῥήτορος καὶ ἂν πωντὶ 30 

27 Ald. ὁδῶςς 848 Ald. etPar. παίοντες, scripsi πταίοντες. 
29 Ald; ef τε." et ee 

26. . 
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μέρει τοῦ λόγου τοῦ πιϑανοῦ. ἐπισημαινομένου, τοῦτο μόνον 

τὸ χεφάλαιον πιϑανὴ λέγεται ἀπολογία" λέγομεν οὖν, ὅτε 

.0 φεύγων χρώμενος τῷ παραγραφικῷ T τῇ τῶν ἐλέγχων 
ἀπαιτήσει τοῖς ἔξωϑεν χρῆται τοῦ προβλήματος, ἐν 

B μέντοι τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ ἀνασχευάξεταν τὰ ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους, δε ὧν ἐκεῖνος κατασκευάζει τὸ ἔγχλημα 
τὸ ἑπαγόμενον' λέγοντος γὰρ τοῦ χατηγόρου,. οὐκ ἂν 
σ᾽. ἐτίμησαν οἱ πολέμιοι εἰχόνε, εὖ μὴ προδοῦναι αὐτοῖς 
συνέθου, καὶ τούτῳ σημείῳ χρωμένου, ὃ φεύγων ἀνα- 

40 στρέψας ἐρεῖ" καὶ μὴν εἰ ἡβονλόμην προδοῦναι, οὐχ 

ἂν εἴων τοὺς πολεμίους στῆσαΐ LOU εἰχόνα, ἵνα μὴ κα- 
τάφωρος γένωμαι, , οὐδεὶς γὰρ ἐπιχειρῶν ἀδιχεῖν ταῦτα 
πράττει, δι᾿ ὧν ἁλίσκεται" εἶτά παράδειγμα, οὐδὲ γὰρ 

' ὃ κχλέπεης. εἰ φωρᾶται τὴν κλοπὴν ἐργάξεται, οὐδ᾽ ὃ προ- 
45 δότης᾽ ἐπεὶ οὖν τοῦτο τὸ χεράλαιον μόνον πρὸς αὑτὰ 

γίνεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἰκότως xot ἐξοχὴν 
εἴρηται πιϑανὴ ἀπολογία. Ὅταν τὰ σημεῖα ἀφ᾽ ὧν 
ἡ κρίσις ἀναγκαίως ἑπόμενα ἢ τῷ πράγματι" 

ποοσέχειν «δεῖ τοῖς τοιούτοις τῶν ζητημάτων, ἵνα μὴ 

30 πολλάκιρ πλανώμενοι ὁρικῆς ταῦτα τιϑῴώμεϑα ^ στάσεως" 
ἐχεῖ μὲν γὰρ μέρος ἐστὶ τοῦ παντὸς τὸ ἀνατεῖναι τὰς 
χεῖρας y. οὐδεὶς χὰρ ὑβρίζει μὴ τὰς χεῖρας ἀνατείνων, καὶ 
οὐδεὶς τυμβωρυχεῖ μὴ τοὺς τάφουρ ἀνορύττων! ἐν μέντοε 
τοῖς στοχαστιχοῖς. ζητήμασι παρεπόμενα μόνον τὰ tO£- 

35 ovra λαμβάνομεν, οὐχ ὡς μέρος. Ἔν τοῖς τοιούτοες 

τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ὃ χατήγορος καὶ ὃρι- 
κῶς ἐξετάσει" ἐρχόμενος γὰρ εἰς τὴν ἐκβολὴν τῆς πιϑα- 
γῆς ἀπολογίας 0 κατήγορος ὁρικῶς πρόεισι λέγων, ὅτε ταῦτα 
οὐχέτι ?* σημεῖα τυγχάνει, ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἤδη ἐγκλήματα, 

80 φήσει γὰρ τὸ καλλωπίξζεσϑαι αὐτόχρημα πορνείαν iazéoy 
"δὲ, ὅτι τότε ὁριστικῶς ἐξετάζεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 

30 Ald. τιϑέμεθα, scripsi τιϑώμεθα: 51 Ald, οὐκ ἔσιι. 

ὶ 
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λους, ὅτ᾽ ἂν ἀχόλουθον j| τὸ σημεῖον τῷ ἐγχλήματι, 
ὡς ἐπὶ Περικλέους". ἐρεῖ γὰρ, ὡς αὐτὸ τοῦτό γε, τὸ ὕπλα 

χεκτῇσϑαε, τυραννεῖν ὄστεν" ἱστέον δὲ, ὡς ἢ πιϑανὴ 
ἀπολογία κατασκευάζεται ἐκ τῶν ἀντικειμόνων" καϑόλου 
γὰρ τὰ στοιχεῖα δεῖ δρᾷν τὴρ περιστάσθωρ, καὶ ἐκ τῶν 5 - 
ἐναντίων τοῖς παροῦσι καξασχευάζειν, τόπον. ἀντὶ τόπου 
λαμβάνοντας, πρόσωπομ' ἀντὶ προσώπου, ἢ“ τρόπον avri 

 " τρόπου," ἢ χρόνον ἀντὶ γρύνον, καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης καὶ 
ἀπὸ τῆς αἰτίας" τόπον μὲν, ὡς ὃ TOUQ ἀποκηρύχτους 
τρέφων ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς γῆς" ἀρεῖ γὰρ, ὧρ οὐχ ἐν αὑτῷ 10 
τῷ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ ὄϑρεψα ἧττον ὑποπτευϑήσεσϑαι 
δυναμένῳ, οἷον οὐχ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἀλλὰ πάῤῥωθεν" ovx 
ἐπὶ τῆς πόλεωρ, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἐρημίαῤ' πρόσωσιον δὲ, ovx ἂν 
ἐχρησάμην τούτοις συνεργοῖς , ἀλλὰ τοῖσδε τοῖς ἔλακαον 
ὑποπεενϑησομένοις οἰκέταις ἢ ξενιχῇ δυνάμει" '* τούτῳ 45 

καὶ “υσίας ἐν τῷ πρὸς Μικχρίνην χρηται" ὅστε δὲ aycu 
ληπεικὸν τοῦτο" φήσει γὰρ, ὅτι ἐξῆν uos διε ἑτέρων 
τοῦτο πρᾶξαι" τρόπον, οὐχ ἂν οὕτως ἀλλὰ τοιῶσδε. 

ἕτερον ἀνθ᾽ ἑτέρον κατασχευάζοντες τὸ μὴ γεγονὸς ἀντὶ 
“τοῦ γενομένου" τ τρύπον γάρ τινα ἀπὸ τοῦ ὑπευϑύνου 30 
ἐπὶ τὸ ἀνεύϑυνον" οἷον οὐκ ἂν "ἐποίησας. οὕτως, ἀλλὰ 

ἄλλως" οὐχ ἂν φανερῶς ἀλλὰ. λάϑρα διὰ φίλου ἐμήνυ- 

σα" χρόνον, οὐχ ἂν vU» , ἀλλ᾽ ὕστερον , ov ue ἡμέραν, 

ἀλλὰ »ύχεωρ" ἀπὸ ὕλης, qox ὃν ἀπαράσκχενος ὥρμησα 166 

ini τόδε τὸ ἔργον μέγα τυγχάνον" ἀπὰ οἰτίας" οὐχ ἂν 25 

διὰ ταύτην ἐποίησρ. τὴν ̓ αἰσίαν, ἀλλὰ 0s. ἄλλο τε μεῖ- 
. fov, ᾿ἀνασπευασϑήσεται. δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ταῦτα 

σάντα" ἔστι γὰρ καὶ ἐκβολὴ πιϑανῆς ἀπολογίαρ' κατα- 

σχευασϑήσρται δὲ ἡ ἐκβολὴ ἢ ὅτε δι ἄγναιαν, ἢ ἀ- 

νάγχην, ἢ δαιμονίαν τύχην, ἢ μέϑην" καὶ d ἄγνοιαν 30 

μὲν, ὡς ὁ Δημοσϑένης᾽ λέγοντος γὰρ Αἰσχίνου. τὴν πι- 

ϑανὴν ἀπολογίαν, ὅτι εἰ προδότης 3W, οὐκ ἂν ἐπορεύ- 

Ouv εἰς Μακεδονίαν ὕστερον, πρὸς τοῦτό φησιν. ὁ An- 
N 

' 
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μοσϑένης ἐκβάλλων τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν" ἀλλ᾽ οὗ 
τως ἔχφρων Tv, καὶ ὅλως πρὸς τῷ λήμματι 3} χαὶ τῷ 
᾿δωροδοχήματι, ὥστε οὐδὲν ὑπολογισάμενος ἐπρέσβευσεν" 
τὴν γὰρ ἄγνοιαν ἐκ τούτων διέβαλεν" ὁ αὐτὸς δὲ καὶ τὸ 

δ μὴ ἀντιστρέον συνελογίσατρ" ἀλλὰ μὴν ὅτε τοῦτην, φη- 
ai», ἄστει λωσεν ἢ βουλὴ, τότε καὲ ἱπροδότην ἀπεφήνατο" aAA 

OV πἰάντως ὁ τοιοῦτος καὶ προδότης" OU γὰρ ἀνειστρέφει, 

προδότης μὲν γὰρ καὶ ἃ ἀπελαυνόμενορ᾽ οὗ μὴν πᾶς ὃ ἀπε- 
. λαυνόμεγος διὰ προδοσίαν, ἔστι γὰρ xod ἄλλην αἰτίαν ἀπ- 

40 ἐλαϑήναι" xal ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαρισεέως" ἐρεῖ γάρ, ὡς οὐχ 
ὥου "3 τινὰ ix τῆς! aixovos αἰσϑησεσϑαὶ σου τὴν προδοσίαν" 
&' ἀφάγκην δὲ,. olov οὐχ εἶχες ? ἄλλως αὐτοῖς. διροάεχϑηναι 

ξυλαττόντων δεσμοφυλάκων" ἔτε δὲ ὡς εἴπομεν καὶ ἀπὸ 
μέϑης,"" οἷον ὅταν λέγων ὑπὸ μέϑης προαχϑῆναι τὰά- 

45 ληϑὲς εἰπεῖν καὶ ἐξαγορεῦσαι τὰ ἀπόῤῥητα, ὡς. ἐπὲ τοῦ 

ὁμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν᾽ λέγοντος γὰρ αὖ- 

τοῦ πιϑανὴν ἀπολογίαν, ὅτι οὐκ ἂν ὥμνυον, εἰ τυραν- 
νεῖν ἐβουλόμην, ἐκβάλλει ταύτην ὁ χατήχορος λέγων, . ὑπὸ 
μέϑης αὐτὸν ἐξειπεῖν, xoà ὅτε τῆς ἀληϑείας ἔλεγχός ἐστεν 

30 οἶνος" καὶ ἀπὸ τύχης δέ ἐστιν ἐχβαλεῖν τὴν πιϑανὴν ἀπολο-, 
γίαν, Ot. ἂν λέγωμεν ϑεῶν προνοίᾳ γενέσθαι τὸ συμβε- 
βηχὸς, καὶ "ἐκ ϑεῶν προαχθῆναι. εἰπεῖν vv ἢ πρᾶξαε, 

ὅπερ ἂν 7 ὑπόϑεσις ἔχῃ xal ὅτε ἡ τύχη τῆς πόλεως, 
ἀγαϑὴ οὖσα καὶ βουλομένη 36 τὰ κεχρυμμένο: φῆναι, 

25 ἐπὴρέ σε ποιῆσαι τοὺς πολεμίους τὴν εἰχόνα σου στῆσαι, 
ὡς ἂν ταύτῃ κατάφωρος γενόμενος μὴ εἰς πέρας ἀγάγοις 
τὸ ἔργον καὶ τὴν κατὰ τῆς πόλεως ἐπιχείρησιν" καὶ &mi- 
χειρήματά τινα ἐρεῖς καὶ παραδείγματα ἀπὸ ταύτων, ἀφ᾽ 
ὧν χαὶ ἄχοντες πράττουσι καϑ'᾽ ἑαυτῶν" ἐρεῖς. δὲ καὶ 

32 Ald. λήματι. Sqq. καὶ τῷ δωροδοκ. ex Par. adjeci; absunt 

etiam a codd. nonnullis Dem. de fals. leg. p. 580. ibid. melius le- 
gitur ὅλο. — 33 Ald. ofov. 84 Ald. εἶχε. ^ 55^ Ald. μέσης. 

$6 Ald. βουλολένη. . 
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ἐπὸ τῆς dyVoleg, ὡς οἱ ἐπιϑυμοῦντέσε τενὸς - ὅληνν Tape 
γνώμην T a . τὴν εδηυθυμίαν.: ἐξάγουσιν y ayvooliytsg τὰ 

βλαβερά". φοῦτο λέγων. ἱἰσιξὰ τῆς μεεαϑέσεως τῆς αὐτίας 
ἀναϊρέχεε; [ἐπί πι᾿ γὰρ "ἕτερον. περρᾶτας τρέπειν. τὸ, ση 7 
μδῖον, "ὥσπερ ὃ παλλωσιζόμενοσ' ἐρεῖ γὰρ,, ἅτι καὶ «(- 5 

 φιδδαιμόφεος κολλοπίξονεαιν T πολέμῳ προσδοκωμόνφῃ, ai 
Toig: ϑιανατου. TE. TONES ^N 

Μεαρκελλίνονον d ἀνὰ πρόϑεσερ. ἱπερεστεύει,. οὕτω 

γὰρ κέχληται παρὼ τὸ στρέφειν 38... τῦ. »αγριεῖον. εἰς. τὰ 
ἐνωντίον" ὦ γὰρ ὁ χατήγορος ποιεῖ" τὰ Orel τοῦ ἐγμδη, δῇ 
posog y" δι". ὧν. ὑσαύϑυνον. τὸν. (eV yovta ru. ̓ἐγκλήμιατε 

᾿αϑέσεησι, ταῦτα dy τῇ πιϑαπῇν ἀπολοχίᾳ ὁ" φεύγων, 

ἀνασφρέφεε:  TOU- ux] πρκοίηκέκαι σὺ ὀγκάλούμενον. σημεῖομ 
τοβέμενσρι οἷον n σὐμποσίῳ τις ὥμησε: τυραννήσειν», «el 
apiverds ὡς ἐπιϑέμενοβντυραννίδι" συγεστας. yue , TA. οὐχ 4ἢ 

ὡῤ διανοούμενος. τυραμνεῖν, ἀλλὼ πιοῤδιᾷ' κοώμεκορν ἐσχύ- 

ortas, ὅτε: εἴπερ. -φβουλύμην ὅληϑὼρ ξυρᾳννεῖν, Ux. ἂν 
πρὸβιταὺς συμαύξαρ ὑτοῦδο. ἐξέφηνα, οὖ γὰρ ὠὀφεληϑῆ- 

vat τὸ ἔμελλον, vx τούτου, ἀλλὰ uar Ba gro Ui" 

τηδέον: δὲν vi διαφέρει. τῆς. μεταϑέσεωρ!. καὶ TOoũto γὰρ 39 
κἀκεῖνο. πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 1. λέγομεν, οὖν 

ὅτε. ἡ »μὲν. μετάθεσις “τὸ παρὰ TOU νκρξηγάρου. ἐπιφδρό- 
μενον. μεξατίϑησιν ἐπὶ τὸ. ἀνεύϑυποῦ, p δὲ πυδανὴ üno- 
λογία. τὰ ξναντίον τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς. ay τέλους. 9COL Pat 
oxevaler* ; τοῦ γὰρ. xct yobou τὰ ἀπ᾿ ἀῤχῆς ἄχρν τέλους 95 

χκατασκχευάζοντος, (T ὅπου ἐδάκρυες ξυφαννεῖν ἤϑελες, 
xal: enne. ποιουμένου. τυραννίδος τὰ δάκρυα, oͤ φεύγω 

37 AM. τρέφειν. Par. ad marg. Καλῶς 1, $ ἀνὰ πρόϑεσις 

ἀνατρύπει, δ᾽ σοφὸς εἶπε Μαρκελλῖνος , tobiov γὰρ χάριν χρῆται 

τῇ ἀνὰ προϑέσει εἰς τὸ ποιὲῖν τῶν λεγομένων ἀντιστροφὰς, ὅϑεν ἣ ' 

τοιὰύτη πρόϑεσις καὶ ἐκ᾿ τοῦ τέλους ἀναποδιζομένη, καὶ ἐπὸ τὸ 
ἐγαντίον ἀναγινωσκομένη σὺν τῇ παρὰ πίπτει καὶ πάλιν ἀγὰ γίνεται 

καὶ ἀνὰσεῤεφομένη. .. ὦ 

mma 
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σωμεῖα ποιδῖταν τοῦ μὴ ἐθέλειν τυραννεῖν" ἐρεῖ γὰρ, xc 
μῶν εἰ ἡϑελον τυραννεῖν, OUX ἂν ἐδάκρυον, ἵνα ὕποπτος 

γένωμαι" οὐχ ὅτε. καὰὶ τῶν. ἄλλων. οὐκ ἐχόνεων τὸ πι- 
167 ϑωνὸν, ἀλλ᾽ ὅτι μάλιστα ἐν ταύτῃ δεῖ αὐτὰ περεσσεύξεν". 

5. ὅθεν καὶ πιϑανὴ᾽ ἀπολογίᾳ. χαλεῖται, ὅτι ix τῶν εἰχό-- 
.J τῶν προαγόμενον͵ τὸ; κεφάλαιον πεϑανότητος. πολλῆς με- 

τέχει " οὗ γὰρ εἰχὸς τὸν τυραννεῖν ἐπιϑυμοῦντα éxgperi- 

»euy. διὰ τῶν Ocxpvuv τὸ βούλημφ᾽. ἀχολούϑως δὲ ἡ 

τάξις. τῶν. χεφαλαίων, μετὰ τὴν μετάϑεσιν ἡ πιϑανὴ 
ro —R óeb.yaQ:stQOTOY τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, si οὗ- 
τῶ" ἀνατρέψαι" καὶ δεῖξαι ἐναντίον ὃν τῷ ἐγκλήματε τὸ 

᾿δημεῖον εὐ ἐζήτησε δὲν ὁ τεχνικὸς, εὖ τῶν. ἐμπιπτόντων ἀεὶ 

τι τὸ κεφάλαιον, χᾶὶ. δαιμονίᾳ τεμὶ φὰς ἃ soUto. μαϑόδῳ. χκέ- 
. Ζοηται"" εἶδεν, yag , ὡς οὐχ “δὲ. δαναφὸκ ἐμπεσεῖν τὴν 

- 4 ideni ἀπολογίαν: 0 ἐστι τὴν, ἀναστροφὴν 39 yw εἰς 
' τὺ" ἐναντίον" vore δὲ -οὐ δυνατὸν, ὅτ᾽ ἂν τὸ σημεῖον 

ἀμόλουθον εἴηιτῷ ἐγκλήματι καὶ ἀναγκαῖον καὶ σύμφω- 
γον olo? σχηπτοῦ χαταλαβόνεος τὴν 1]ερικλέουρ οἰκίαν 

. δύρέθησαν ἔνδον τρισχίλιαι παμοπλέκπε" καὶ κρίνεταε τυ- 
40 ροαινίδος ἐπεϑέσεως" ἐνταῦθα. γὰρ, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον 

τῷ ϑέλοντι τυραννεῖν τὸ ἔχειν. ὅσλα;, καὶ τῷ, φονεῦδεν 
βογλομένῳ τὰ, Bingo εἶναι, αὖ ιδύναται λέγειν" xok μὴν 
εἰ ἤθελον τιϊραννεῖν "3 οὐχ ἂν παρεσχεναζόμην ὅπλα" ἑωρα- 
κὼς οὖν τοῦτο ὁ τεχνικὸς, ὡς ἀδύνατον ἐν τοῖς ταιούζοις 

35 ζητήμασιν εὑρεθῆναι τὸ κεφάλαιον, ἐσχόπησεν, "ἀλλ᾽ ὅτε 
ο΄ χβρράλαιον ἐν τοῖς ζητήμασιν,, ὃ τὴν τάξιν ἀναπληροῖ 

τῆς πιϑανῆῇς ἀπολογέας τὸ χαλούμεναν μὴ ἀνεισαρέφον" 
δηλον δὲ τὸ λεγόμενον" οὐ γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων τ ὧψ με- 
ῥῶν ἀρμόζει συνιστάμενον, ἀλλ᾽ ἐξ ἑνός" οἷον ὃ τυραν- 

80 γεῖν. βουλόμενος , ὅπλα παρασχευάζξεται. * οὗ μὴν ὁ πᾶς 
ὅπλα κεκτημένος ἐπὶ τυραννίδι προσποιεῖται" ἀλλ᾽ ἔτε 
“--τ------τ a9 

58 Ald. ἀνατροφὴν. 59 Ald, τυραννεῖ οἱ οὐκ ἂν πᾳρᾶσκ. 
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xal “δι᾿ ἄλλην αἰτίαν ὅπλα παρασκευάξεσϑαι, ὥστε ἐν 
χρείᾳ δοῦναι τῇ πόλει, φυλάξαι τὴν χώραν, ὁπλίσαι τοὺρ 
ἀνόπλους, ἵνα πλείους ὦσιν οἱ ὁπλῖται" διὰ τοῦτο γὰρ 

καὶ μὴ ἀντιστρέφον χαλεῖται τὸ κεφάλαιον, ὅτι ἐξ ἑνὸς 
συνίσταται μέρους, καὶ ἀναγκαῖόν ἐστιν, οὐ μὴν avti-5 
στρέφει τὸ ἕτερον" ὅπου δὲ ἀναχόλουθον τὸ σημεῖον, 
xol oUx ἀναγκαῖον τῷ ἐγχλήματι, ἡ πιϑανὴ ἀπολογία 
οὑρίσχεται" οἷον ἀναχύλουθον τῷ τυρᾳννεῖν ἐπιϑυμοῦντι 

τὸ. δαχρύειν". οὐ γὰρ «ρὸς τὸν σκοπὸν τὰἀλδάκρνα συμ- 
βάλλοται" ἰστέον δὲ ὡρ γίνεται ἡ nO avr ἀπολογία καὶ 10 
ix τῆς τοῦ ἀνευϑύνου ἀντεισαγωγῆς ἐνίοτε" οἷον ἐψη- 
φίσατο ὃ δῆμος τῷ φεύγοντι πένητι κάϑοδον, ἀντειπὼν 
ὃ πλούσιος ἡττήϑη, κατιὼν ὃ πένης ἄνηρηται ^^ xol 
᾿χρένεταε δ πλούσιος φόνου" ἐνταῦϑα τῇ ἀντεισαγωγῇ 

τοῦ ἀνευϑύνου γρήσεται ** ὁ πλούσιος, ' ὅτι εἴπερ ἐβου- 
λόμην ἀποχτεῖναι τὸν πένητα, αὐτὸς μὲν σιωπὴν ἦγον,. 
ἕτερον. δὲ ἀντειπεῖν ἔπειϑον. Ἔν τοῖς τοιούτοις τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχῤι τέλους. 'H προσθήχη καλῶς, οὐ 
γὰρ ἀεὶ ὁριστικῶρ ἐξετασϑήσεται ὡς ἐπὶ τοῦ χαλλωπιζο- 
μένου μειρωκίου" ἀλλὰ γνωστέον, ὡς Ot ἂν τὸ σημεῖον 39 

᾿ διαβεβλημένον τυγχανῃ xai βαρῇ τὸν xomóuevov, τότε 
ὁρικῶς ἐξεξκασϑήσεται" τὸ 'δὲ λεγόμένον. τοιοῦτόν ἐστιν, 

ὅτι ov μόνῳ τῷ σημείῳ ἀποδειχνύναε τὸ ἔγχλημα ὃ d 
ÓLOXUY ἀρκεσϑήσεται, ἀλλὰ xol αὐτὸ τὸ σημεῖον xa 

v 

ἑαυτὸ ὡς éyxAuuo ὁριεῖται ὃ κατήγορος" τὸ δὲ ἔστιν 95. 
. ὅτε, «προσέϑηχεν ἀσφαλῶς διὰ τὸ μὴ πάντα ὁμοίως 

τὰ σημεῖα ἰσχύεεν" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν βαρῇ τὸν κρινόμενον, 
τότε ὡς ὁριστιχὴν ἐπὶ τοιούτων τὴν χατασχευὴν ποιη- 
σύμεϑα, ὡσπερ ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ μειρακίου" ἐν τούτῳ 
γὰρ ὃ χατήγορος πολλὴν ἔχων τῶν σημείων τὴν ἰσχὺν 30 
οὗ μόνον εἶναι σημεῖα τοῦ πορνεύεσθας λέγει, ἀλλὰ καὶ 

40 ἀνήδηται Ald. om. 41 Ald, χρήσηται. — 42 Ald, o om. 
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αὑτὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸ δριεῖται. ποἀῤνεύειν εἶναι. τὸ χαλλωπί- 
— ζεσθαι νέον οὕτω καὶ τὰ γυναικῶν ἐπιτηδεύοντα, ἄχρι- 

βῶς οὖν τὸ βιαίως “προσέϑηκεν, οὗ γὰρτῦμντως 33 ταὐτὸν 
τὸ χαλλωπίζεσδιαν TQ: πορνεύειν ἐπιδεῖξαι πρόκειται" ἀλλ᾽ 

ὅ x περιουσίας καὶ ὑπερβολῆς ὡς ἔφαμεν παραλαρβᾶνε- 
ται". ὅτε οὕπω χαλλωπίζεται. χαὶξ πεπόρνευτα," διὸ καὶ 

βιαίως εἶπεν" φύσεα γὰρ μέρος ἀδιχήματος καὶ. ὑπαίτιον 
. τὸ γιγνόμενον" οὐχ αὐτὸ δὲ xc. αὑτὸ ἔγχληματ ἢ γὰρ 
ἂν ὅρος ἣν, οὐκ ὅτε στοχασμόρ". τοιοῦτο᾽ xal τὸ τοῦ 

10 παυσανίου᾽ τοῦ Μηδικὴν ἐσθῆτα φοροῦντος ol χρενο- 
μένου μηδισμοῦ, σημεῖον κακεῖ ἡ ἐσθής" ὑπᾶέδειον, οὐχ 
ἔγχλημα χκαϑ' ἑαυτό" τινὲς δὲ ἀπατηϑέντες ἐνόμισαν ὄρι- 
κὸν τὸ ζήτημα" ἰστέον, δὲ ὅτε τὸ“ μὴ ἀντίστροφον τοῦτο 
διαλεχτιχὸν ϑεώρημά ἐστι, καὶ τάξιν πληροῦ πιϑανῆς 

15 ἀπολογίας παρὰ τοῖς ῥήτορσιν" καλεῖ δὲ αὐτὸ ὃ '4ρι- 
στοτέλης παρεπόμενον" ἔστι δὲ τοιοῦτον, Or ἂν ταῖς 

προτάσεσε xol χατασχευαῖς. — 
οἷον ἄνϑρωπος ζῶον" ἀλλὰ νῦν xol ἵππος ζώονι ταῦτα 
ἀχύλουθα" ἡ δὲ ἀναστροφὴ οὐκέτι συμφωνεῖ: dz, δὲ 7 

20 ἀναστῷοφή" οὐχοῦν καὶ ὃ ἄνϑρωπος ἵππος" καὶ πάλιν 
ἀλεκτρυὼν δίπουν" ἄνθρωπος δίπουν, ἀλεχερυὼν. ἄρα 
ἄνϑρωπορ" τί δὲ διαφέρεν παρά τε διαλεχεικοῖς τὰ ἀν- 
τίστρηφον καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορου ξητητέον" ios. μὲν οὖν 
“παρὰ διαλεχτικοῖς τεχμήριον ἀληϑὲς tv πρὸρ ev συγκεί- 

25 μενον πάντως καὶ ἀντιστρέφει" 44 τὸ δὲ παρὰ τοῖς ῥή- 
τορσιν ὀὺχ ἀληθείας, ἀλλὰ πιϑανότητος ἐχόμενον" οὔτε 
γὰρ ἀντιστρέφει, οὔτε ὃν 41 πρὸς ἕν ἐστιν, ἀλλὰ ὃν πρὸς 
πλείονα τέτακται, οἷον τεχμήριόν ἐστι τοῦτο, εἰ τέτοχε γάλα 
ἔχει, xal ἀντιστρέφει, eb γάλα ἔχει, τέτοχεν" τὸ δὲ παρὰ 

80 τοῖς ῥήτορσι σημεῖόν ἐστιν" εὕρηται χιλίας πανοπλίας ἔχων 

43 Ald, ὄντος r. τὸ καλλωπίζεσϑε τὸ πορν. 48 Ald. ἄντε- 
στρέφειν, 45 οὔτε fy πρὸς ἕν ἐστιν “-- — — καὶ ἀντιστρέφες 

Ald. om. ' 
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Teoxañ xal χρίνεται. τυραννίδος ἐπιϑέσεως" πιϑανῶν 

μὲν χαὶ εἰχὸς, oU μὴν πάντως χαὶ ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον" 
ἀναγκαῖον μὲν γὰρ τῷ “6 τυραννεῖν βουλομένῳ τὰ ὅπλα 
παρασχενάξεσϑαι * oi μὴν πάντως ὃ τὰ ὅπλα παρασκευά- 
σάμενος τυραννίδι ἐπιτεϑήσεται" δυνατὸν γὰρ καὶ ἄλλου 5 
τινὸς χάριν ὅπλα παρασχευάξεσθαι τοῦ ἐπιδοῦναι και- 

ροῦ συμβεβηκότος τῇ πόλει, τοῦ φυλάξαι τὴν χώραν, 

καὶ ὅσα. τοιαῦτα ἕτερα." Καὶ ἐρεῖ δηλαδὴ ὅσα xà» 
τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας" οἷον ἢ μεγαλοπρεπέστε- 

᾿ ρος φανῆναι βουλόμενος ἢ τὴν ἀπὸ φύσεως ἀμορφίαν 19 
τῷ ἐπιϑέτῳ κάλλει 47 'καλύψαι προαιρούμενος καὶ τῷ 
χαλλωπισμῷ᾽ ταῦτα γὰρ τοῦ χρώματός ἐστι" μὴ vopi- 
σωμεν δὲ παλιλλογεῖν ῆ ἀδολεσχεῖν τὸν τεχνηγράφον" 

μάλιστα μὲν γὰρ ixsiuo φυλακτέον, ὅτι τοῖς ἰσχυροτά-. 

τοις ἀεὶ δεῖ χρῆσϑαι τὰν ῥήτορα ἄλλως re x&y ἐπιχρα- 
τέστερον τὸν ἀντίδικον ϑεασῴμεϑα, ὥσπερ ἐνταῦϑα ἐπὶ 
τοῦ μειραχίου ἐναλλάξαι δεῖ τοῦ λόγου τὰ σχήματα πού- 
κχίλαις καὶ εὐμεταχειρίστοις χρωμένους ταῖς ἀφορμαῖς ; 
ὥσπερ ὁ Δημοσθένης εἴωϑε ποιεῖν, καινίζων ἀεὶ τὸν 

λόγον τοῖς τῆς ἀπαγγελίας σχήμασιν. 

£5 

20 

Ἢ κοινὴ ποιότης οἷ ἐπἰλογοὶ εἶσι καὶ ei δεντερολογίαι · γίνονται 

δὲ dv παντὶ ζητήματι, οὗκ ἐν στοχασμῷ ἱμόνον" ὑπὸ μὲν τῶν κατη- 

γόρων τοπικῶς μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρεχόντων τοῦ ἐγχλήματος" 

οἷον κατὰ τυράννου ἢ πόρνου, ἢ O τι ἂν ἢ τὸ ἔγκλημα" καὶ ἔπανα- 

κεφαλκιουμένων γε ἕκασται τῶν ἐπικαίρωγ" ὡς ὃ 4Δημοσϑένης" οἷον 85 
συλλογίσασϑαει D); βούλομαι τὰ κατηγορημένα, ἀπέδειξα μηδὲν ἀλη- 

ϑὲς ἀπηγγεμχότα, * καὶ τὰ ἔδης' ὑπὸ δὲ τῶν φευγόντων, ἀνακεφα- 
λαιδυμέγωκ μὲν͵ ὁμοίως. τοῖς ἄλλοις" ovy ὁμοίως δὲ χρωμένων" ἀλλ᾽ 
ἐλεεινολογουμένων τὰ καὶ πάϑη κινούντων" ἐνταῦϑα καὶ παραγωγαὶ | 

χρήσιμοι τῶν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ φίλων, καὶ ὕσω τοιαῦτα, ἃ 30 

ὃ κατήγορος ἀναιρήσεε δηλαδὴ τῷ συμφέροντι" κοινὰ δὲ ἀμφοῖν τὰ 

46 Ald. τὸ. et 1. 4. παρασκευάζεται, &cyipsi -- σϑα. 47 

Ald. κάλει. 4 Ald. ἀπαγγελκότα. 

- 
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τελιχὰ λεγόμενα κεφάξαια ἐνταῦϑα, τὸ νύμιμον, τὸ δίκαιον, τὸ 

συμφέρον, τὸ δυνατὸν, τὸ ἔνδοξον" ὅλως τε οἱ ἐπίλογοι. λαμβάνον-. 

ται μὲν ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ τὰ προοίμια καὶ ἰσχύουσί γε τὰ αὐτά" πά- 

ϑους γὰρ ψυχῆς ἕνεκα εἰσάγεται ἄμφῳ" οἷον, φύβον, ἢ ὀργῆς, 1 
5 ἐλέου, ἢ φϑόνον, tj τινος τοιρύτου" διαφέρει δὲ ἀλλήλων τῷ τὰ μὲν 

“τροοΐμια παρασκευάζειν πρὸς τὸ δέξασϑαι * ἢ ἀποϑέσϑαι τόδε τι 

ss — τῆς ψυχῆς" τοὺς δὲ ἐπιλόγους ἢ αὔξειν ἢ μειοῦν διὰ τῶν 

κεφαλαίων" τότε ἤδη τελέως ἐξαίρειν" καὶ ἔτε ἐν τούτῳ διαφέρουσιν 

οἵ ἐπίλογοι καὶ τὰ προοίμια, τῷ τοὺς ἐπιλόγους λελῦσθαϊ τε ἤδη 

40 καὶ κατὰ τὸν ῥυϑμὸν, καὶ ἐπιπλεῖδν ἕκαστον προάγεσθαι τῶν εὖ- 
φισχομένων᾽ ἀλλὰ μὴ διὰ βραχέων, ὡς ἐν τοῖς προοιμέοις " ἀκρε- 

βέστερον δὲ ἐν τῷ περὶ προοιμίου λελέξεται ταῦτα, 

19 “Συριανοῦ. Κατεχρήσατο᾽ εἰπὼν δευτερολογίαι" ἡ 
΄ γὰρ δευτεροηλογία. λέγεται, OT ἂν τις ἐπὶ ἢδη λεγομένῳ 
18 λόγῳ ἕτερον ἐπεισφέρῃ. λόγον" 0 δὲ δευτερολογίαι ixa- 
τς λὲσε τὴν τῶν αὐτῶν ἀνακχεφαλαίωσιν xc" ἕνα ᾿λόγον 

παρέχουσαν, ἀνόμασται δὲ καινὴ παιότης, διότι κοινόν 

ἔστιν ἀμφοτέρων ^ τῶν μερῶν τὸ κεφάλαιον, ἑκατέρου 
τῶν ἀγωνιζομένων τὴν οἰχείαν ποιότητα πρὸς τῷ πέρατε 

20υ τοῦ λόγου συνιστῶντος". καὶ τῶν πλατέως δι ὅλου τοῦ 
λόγου χατασχευασϑέντων ὡς ᾿χαλῶν ἢ δικαίων ἢ συμ- 
φερόντων σύντομον ὑπόμνησιν ποιουμένου" διαιρεῖται δὲ 
7 κοινὴ ποιότης εἴς Ts " πραγματικὸν xol παϑητικόν" 
καὶ αὖϑις τὸ μὲν πραχματιχὸν διὰ δύο τούτων ἐργασό- 

45 μεϑα τόπων, ἐπανόδου καὶ ἀναχεφαλαιώσεως". ἢ. γὰρ 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὸ τέλος τῶν προειρημένων πραγμά- 
«ty ἁπάντων ποιούμεϑα τὴν ὑπόμνησιν, καὶ καλεῖται 9 
ἀνακεφαλαίωσιςφ" ἢ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 
ἐπάνιμεν, χαλοῦντες αὐτὸ ἐπάνοδον" παράδειγμα τοῦ 

80 μὲν προτέρου Δημοσϑένης iv τῷ παραπρεσβείας" ἐν οἷς 

3 Ald. δείξασϑαι, scripsi δέξασϑαι. — 5 Ald. si. et 1. 14. ἐπι-- 

σφέρει. ἃ Ven. τῶν μερῶν ἀμφ. omisso τὸ κεφάλαιον. — 1l. sqq. 

Ald. τὴν οἰκίαν. ᾿5 Ven. τε τὸ πραγμ.᾿ καὶ 10. — 6 Ven. χαλεῖ-- 

ται τοῦτο. 



EIS ΣΤΆΣΕΙΣ. a3 

φησιν, συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα ἐξ 
ἀρχῆς ἐπέδειξα οὐδὲν ἀληϑὲς ἀπηγγελχότα ἀλλᾷ qu. 
γακίσαντα ὑμᾶς" ^. οὐκοῦν ταῦτα ὑπεσχόμην, iv ἀρχῇ, 
ταῦτα ὑπέδειξα" τῆς δὲ ἐπανόδου * παράδειγμα περὶ 
τοῦ. Πώλου ? ἐραστοῦ διεξιὼν Πλάτων ἡμῖν ἐν Φαίδρῳ ὁ 
παρέχετας λέγων" φυγὰς δὴ γένεται ἐκ τούτων xol asie- 
στερηχὼς ὑπ᾽ ἀνάγχης ὃ πρὶν ἐραστὴς, ὑστράχου μετα- 
πεσόντος, ἴεταε φυγῇ μεταβαλὼν, ὁ δὲ ἀναγχάξεται διώ- 
κδιν ἀνόητος ὼν ἀγαναχτῶν xal ἐπιϑειαζων" ἠγνοηχὼς 
τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐκ GQa ποτὲ ἔδεε ἔρωτι καὶ ὑπ᾽ ἐφ 
ἀνάγκης κατεχομένῳ χαρίξεσϑαι ἀνοήτωρ᾽ ᾿ἀλλὰ πολὺ 
μᾶλλον μὴ ἐρῶντι χαὶ νοῦν 19 ἔχοντε" εἰ δὲ μὴ ἀναγχαῖον 
εἶναι ἐχδοῦναι αὐτὸν ἀπίστῳ, δυσχόλῳ, φϑονερῷ, Άλα- 

βερῷ μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σω- 

μῶτος ἕξιν" πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῇς ψυχῆς 45 

παίδευσιν" τὸ μὲν οὖν πραγματικὸν οὕτως μεταχειρισό- 

μεϑα, συντομωτέραν ὑπόμνησιν τῶν πλατέως εἰρημένων 

ἐν τῷ λόγῳ ποιούμενοι" τὸ δὲ παϑητικὸν ὑπὸ μὲν τοῦ 

χατηγόρου διὰ καταδρομῆς πληρωϑήσεται πρὸς ὀργὴν" 

κινοῦντος τοὺρ δικαστάς" ὑπὸ δὲ τοῦ φεὐγοντοΐ διδλεει-- 29 

γολογῶν προαχϑήσεται" ἔνϑα δὴ xci παραγωγαὶ yvycw- 
κῶν τε. καὶ παίδων χρήσιμοι καὶ φίλων" πολλοὶ γοῦν 

7 Ald, φαινακίσαντα V. tum Ven. addit: μάρτυσι τοῖς yt 

γενημένοις, αὐτοῖς oU λόγοις χρώμενος" ^ - ἐπέδειξα ᾿αἰτίανγεγενημέ. 
OF)» τοῦ μὴ ϑίλειν ὑμᾶς ἐμοὶ; ἀκοῦσαι τἄληϑῃ ταῖς ὑποσχέσεσι L 

' καὶ τοῖς ἐπαγγέλμασι τοῖς "rovrov καταληφθέντας" καὶ says — 

τοὐκανεία συμβουλεύσανπος᾽ ἢ ἔδει" καὶ τῇ μὲν τῶν συμμάχων ἄντει» 

sevo εἰρήκη, τῇ δὲ Φιλοκράτους συναγσρεύσαντα , τοὺς χρόνους 

κατατρίψᾳντα, ἵνα μήδ᾽ εἰ βούλσισϑε δύνησϑε ἐξελϑεῖν εἰς Φωκέας, 
καὶ ἄλλα ἐπὶ τῆς ἐπιδημίας πολλὰ εἰργασμένον, προδεδωκότα 77 

πρακότα πάντα, δῶρα ἔχοντα, οὐδὲν ἐλλελοιπότα μοχϑηρίᾳς " οὗ 

κοὺν ταῦτα ὑπεσχόμην ἐπ ἀρχῇ» ταϊπαὐπέδειξα., " τ. 4. 8 AM, 
ἀπαγόδου.͵ —9 Ven. πολλοῦ. 19Ald,»w, . , 
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ἡττώμενοι ταῖς δικαιολογίαις, τοσοῦτον iy τῇ τοῦ ἐλέου 
διεξόδω χεχινήχασε' πᾶϑος, τοῖς ἀχρθωμένοις ὡς τὴν νι- 

κῶσαν ἀπενέγκασθϑαι" καὶ τοῦτον. μαρτύριον “Ὑπερέδης 
ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης τῆς ἑταίρας λόγῳ ἐλεεινολογίας τε 

δ πλήϑει καὶ τῇ περιῤῥήξει !* τῆς ἐσθῆτος διασώσας ix 

τῆς Εὐϑίου κατηγορίας τὴν ἄνϑρωπον" ἐπὶ. δὲ τῷ πα- 
ϑητιχῷ τοῖς τελιχοῖς ἄμφω γχρήσονταε κεφαξαίομρ, voui- 

HQ, διχαίῳ, δυνατῷ, 3 συμφέροντι, ἐνδόξῳ " xoi καϑό- 

. λου, ὥσπερ 1 Ἑρμογένης φησὶ, λαμβάνονται ply οἱ éni- 
10 λογοι, ὅϑεν ** xoi τὰ προοίμια; καὶ ἰσχϑουσί γε τὰ av- 

τά" πάϑους γὰρ ψυχῆς ἄμφω sii ia y. εὐνοίας, μίσους, 

φόβου, ὀργῆς, ἐλέου, φϑόνου, ἤ τινος τοιόύτοιι" δια-- 
φέρουσι δὲ ἀλλήλων τῇ τε *5 ταξει xai τῇ ἐννοίᾳ. xol 
τῇ φράσει" τὰ μὲν γὰρ τὴν πρώτην vov .*$ “λόγου κατ- 

45 ἐχει τάξιν, καὶ σπερματιχωτέραες χῤώμενα ταῖς. ἐννοίαις 

τοῖς τὲ σχοινοτενέσι *7 χαλουμένοες γαίρουσε τῶν χώλων 
xol τοῖς βεβηκόσει τῶν ῥυθμῶν" οἱ δὲ ἐπίλογοι TO τε 
λόγῳ παντὶ ἐπάγονται ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, καὶ τὰς 
ἐννοίας ἐφ᾽ ὅσον ἂν ἐθέλωσιν πλατύνοντες, τοῖς ἀσυν- 

40 δέτοις xol χομματικχωτέροις χαίρουσι τῶν κώλων xai 
- τοῖς λελυμένοις τῶν ῥυϑμῶν. 

Σ ωπάτρου. ᾿Ενταῦϑα περὶ ὅλων τῶν ἐπιλόγων ὃ 
τεχνεχὴὰς διαλαμβάνει καὶ φησιν ὡς τὰ τελικὰ κεφάλαια 
τῶν ἐπιλόγων εἰσὶν, ἅπερ οὕτως ὠνόμασται, ἐπειδὴ ἕκα-- 

45 στὸν αὐτῶν τέλος ἐπιϑεῖναι δύναται τῷ λόγῳ᾽ ὅϑεν οὐδὲ 
170 ἀναγχαίως ἐν πᾶσιν ἐμπίπτειν" ἰστέον δὲ, ὅτι ταῦτα οὐ- 

δὲ χεφαάλαιά τινες ἀξιοῦσε χαλεῖν ἀλλ᾽ ἐνθυμήματα, ἐκ 
τῆς Δημοσϑενιχὴς δεινότητος χαὶ περιουσίας ἐφευρημέ- 
να, ἄλλοι δὲ φασιν ὡς χεφάλαιά εἰσιν οὐχ ἐνθυμήμα- 

᾿ 41 Ald. περιρήξει “τῆς αἰσϑήτος. 42 Ven. συμφέροντε 

δυνατῷ. 45 Vén. ὥσπερ xai. 44 Ven. ὄϑενπερ. ᾿ 15' τὸ 

Ven. om. 46 Ven. κατέχει τοῦ ἃ. τ ^17 Ald. σχινοτενέσε. 
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τα oV γὰρ ἀπὸ τῆς τοῦ ῥήτορός ἕατι δυνάμεως foo. 
ἀγόμενα, aAA ἀναγκαίως παραλαμβανόμενα ἐν τοῖς ἐπι- 
λόγοις ὑπὸ πάντων xal τεχνικῆς ἐχόμενα ἀπαραιτήτου 
ἀκριβείας." οἱ δὲ ἐπίλογοι μὲν τοῦ λόγου τυγχάνουσιν" 
ὡς γὰρ πολλάχις ἀκηκόαμεν 0 λόγος am ἀρχῆς διήρηται, 5 
“τροοιμέῳ, “ροχαταστάσει , παρῆχβασει, ἐπιλόγοις, οὗ’ αὖ- 
τοὶ δὲ καὶ οὗτοι, χαὶ ὡς χεφάλαιον τῆς ὕλης λαμβά- 

ψόντωι στασεὼς, xol δεῖ οὕτω νοῆσαι τὸ ἡ χοινὴ ποι- 
ὅότης ἡ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις συμβαίνουσα γίνεσθαι, ὃ κοι- 
vog ἐστι TÓnog* μετὰ γὰῤ τὸ ἀγωνίσασϑιαι᾽ καὶ δεῖξαι 40 

ὑπεύϑυνον τῷ ἐγχλήματρ τὸν κατηγορούμενον , τότε καὶ 

τὸν κοινὸν τόπον παραληψόμεϑα, χαταφορὰν ἐμποιοῦν-. 
τες τῷ Aoyo 8, οὐ τὸν χατηγορούμενον δὲ μόνον ὑπο- 
βάλλομεν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ πάντας ὅσαις τὰ ὅμοια δέω 

ὄφασται. χοϊϑολικῶς κατασχευάζοντες ; T» καταδρομήν" (δ 
ὥσπερ καὶ Δημοσθένης" τούτου γὰρ ἀρχόμενος τοῦ χε- 
φαλαίου καϑολικὼς ἐπεχείρησεν οὕτως ' εἰπών" πονηρὸν, 

. w 9, πονηρὸν ὃ συχοφάντης xol τὰ ἑξῆς" μετὰ δὰ 

τὴν κοινὴν ποιύτητα διαιρήσομεν τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιλό- 

γῶν εἰς δύο, εἴς τε πράγματα καὶ πάϑη" καὶ τὰ μὲν 20 
πράγματα. ἔχει τὴν ἀνακεφαλαίωσιν, ἥντινα ληψόμεϑα 
οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδὲ πάντων ὁμοῦ τῶν ἐν. τοῖς ἀγῶσιψ, 

ἄλλὰ τῶν ἐπιχαίρων, καὶ ἐξ ὧν ἰσχύομεν" ὥσπερ An- 

μοσθϑένης nevráyoU* ἐν μὲν τῷ «κατὰ ᾿Αριστοχράτους 
ἐπειδὴ τῷ νομίμῳ ἴσγυεν, ἐξ αὐτοῦ μάλιστις τὴν &va- 28 
κεφαλαίωσιν ἐποιήσατο" ἱὲν δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφάνους 
ἀπὸ toU δικαίου" τούτῳ γὰρ ἔῤῥωτο᾽ iv μὲν. γὰρ τοῖς 
ἀγῶσιν ̓ ἀνώγκη πολλάκις xol ole οὐ λίαν. ἰσχυριξόμεϑα 
εἰς τὸν "λόγον παραλαμβάνειν" ἵνα μήτι τούτων παρο- 
ραϑὲν. εἶτα τὴν διάνοϊαν τῶν δικαζόντων : xara ov 15 go 
ὕποπτον τὸν λόγον ἐργάσηται xci διὼ τοῦτο ἧττον (97s. 
ρύν" ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων ἐστὶν 

18 Ald. τῶν λόγων. Par. τῷ Ayo. 40: Ald, κατάλαβών. 
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ἀνακχεφαλαίωσις , οὐ δεῖ τῶν ἀσϑενεστέρων βεμνῆσϑιε" 
οὕτω μὲν οὖν ὁ κατή yooos  ayaxegoderuiigerar" zeneeros 
μέντοι καὶ 0 φεύγων πρὸς. τὸ λυσιτελοῦν αἰτῷ τὸ χε- 

φάλαιον ἐργαζόμενος, πρὸς τοῦτο ὁ κατήγορος οὐχ ἀ- 

n πορήσδε λέγων" δίδωσι yàp αὐτῷ sig τὴν ἐκβολὴν τοῦ 

ἐλέου τὰ τελικὰ χειράλαια ἡ τέχνη" καὶ τούτων παρα- 
δείγματα παρὰ τῷ δΔημοσϑένει" ἐν yag tQ κατὰ Μοιδίου 
μέλλοντος ἐχείνου τοὺς παῖδας ᾿ἀναβιβάζειν xai παρε- 

στάνειν τοῖς. διχασταῖς, O Δημοσϑένης ἀντέταξε τοὺς 

40 νόμους τοῖς παισὶν εἰπών" Or ἂν δ᾽ οὗτος. -χλαύσηται 

καὶ τοὺς παῖδας παράξῃ, ἐμὲ νομίζετε τοὺς νόμους ἔχον-- 

τα παρεστάναι τῷ βήματι τῷ δὲ δικαίῳ οὕτως" οὐδεὶς 
ἄξιος ἐλέου τυχεῖν τῶν μηδένα ἐλεούντων" τῷ δὲ ἐνδόξῳ 
οὕτως" ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας εἰσῆξεν ἡϑοποΐώαν, ἐν 

ὅδ q πεποίηκε «λογιζομένους τοὺς "EAÀgvag, Φιλοκράτην, 
Aioxivnv, καὶ ἑαυτόν" τί μὲν Αἰσχίνης. καὶ Φιλοχράτης 
ἐπρέσβευσαν, «τί. δὲ Δημοσθένης, καὶ τὴν πόλεων τῶν 
»Αϑηναίων ἐπὶ τούτοις χρίνουσαν" καὶ δι᾿ ἁπάντων ἁπλῶς 
δείκνυσιν, ὅτι δόξαν φέρει τῇ πόλει τὸ καταψηφίσασϑαε 

20 τῶν πρέσβεων" τῷ δὲ συμφέροντι οὕτως ἐξέβαλεν εἰπὼν, 
ὅτι εἰ τούτου καταψηφίσεσϑε, οὐδεὶς ἕτερος προδώσεε 
τὴν πόλιν" ἀλλ᾽ οὐδὲ Φίλιππος ἀνέξεται τοῦ λοιποῦ χρή-- 
ματα δοῦναι, ἐφ᾽ οἷς σύνοιδεν οὐδὲν ὠφελούμενος " 
καὶ φηβήσει δὲ ὃ ῥήτωρ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτε σωϑεὶς 

25 πράξεε τὰ χαλεπώτερα " γίνεται, δὲ. καὶ δι᾿ αὐτῶν τού-- 
τῶν πολλάχες. ἡ τοῦ ἐλέου δμργωγή᾽" δίκαιον τοὺς rv. 

᾿ χοῦντας οἰχεείρειν, καὶ ἐν. ξῷ κατὰ -Δριστοχράτους φη- 

σὶν, ὅτι νόμος φιλάνϑρωπος ὧν. οὐκ ἐπιείϑαται. τοῖς ἀτυ-- 
χήμασι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ μετρίως xaO" ὅσον. τε τὰς 

60 συμφορὰς οαἡταῖᾳ- ὄτικουφίζειν, καὶ ἐπὶ τῶν λρφμπῶν ὑμοί- 

ὡς εὕροις 35 ἂν «τὰ ἐπιχειρήματα. ᾿ 

ὃ 

20 .Ald. 'siget:; ες n uy ec . Ὁ. ^o. τ 
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 MaoxeARivov. Καινοπρεπῶς αὑτὸ εἶπεν" oU γὰρ 
ἡ ποιύτης οἱ ἐπίλογὸέ εἰσιν, ἀλλ᾽ ἡ ποιότης τῶν ἐπιλό- 171 

, 4 [4 7 τ * , 

yov» ἐστί" TO περιεχόμενον οὖν εἶπεν ἀντὶ τοῦ περιέχοντορ" 

ἔδειξε δὲ ὡς τοῦτο τὸ μέρος οὐχ ἔσει κεφάλαιον" εἶπεν 

“γὰρ, εἰ ἐπίλογοί εἶσιν, αὑτὴν δὲ τὴν ποιότητα ἐπίλογον 5 
ἐχάλεσεν ἴσως διὰ τὴν αὔξησιν" χοινὴν 5 δὲ τὴν μὴ τῶν 
ὠὁρισμένων καὶ χυρίων προσώπων οἷον ᾿Δλκιβιάδου, Πε- 
θικλέους ; ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τοῦ χοινοῦ τόπου, ἀορίστως αὖ- 
i ἡμῶν τὸ προχείμενον χατὰ τυράννου παντὸς 

ἀνδροφόνου, ἢ ὁ τὸ πρόβλημα βούλεται" ἐχτίϑεται δὲ 40 

» αὐτῇ, τίνα μὲν ἴδια τοῦ κατηγόρου, τίνα δὲ τοῦ φεύ- 

γοντος, τίνα δὲ ἀμφοῖν" διαιροῦνται δὲ οἱ ἐπίλογοι δι- 
“ἢ τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι πρακτικὸν, τὸ δὲ παϑητικόν" 

πρακτικὸν μὲν τὸ ἐν ταῖς ἀναχεφαλαιώσεσι, παϑητικχὸν 
|. δὲ τὸ ἐν ταῖς ἐλεεινολογίαις" τὸ μὲν οὖν πρακτικὸν τῶν 15 
᾿ἐπιλόγων κοινὸν ?* ἀμφοτέρων" O μὲν γὰρ εἰς ὀργὴν 
ἐχχαλεῖται, ὃ δὲ πειρᾶται τῆς ὀργῆς παραλῦσαι τοὺς δι- 
καστὰς διὰ τῶν πράξεων ὁμοίως ἢ τῶν βεβιωμένων, 
τὸ δὲ πρὸς ἔλεον παϑητικόν ἐστε τοῦ φεύγοντος" ἄλλοι 

δὲ οὕτω" τὸ πρακτιχόν φησι διαιρεῖται εἰς τὰς ἀναχε- 20 
φαλαιῴσεις καὶ δευτερολογίας xol χαταδρομάς" τὸ δὲ 
παϑητιχὸν εἰς οἴκτους, καὶ γυνάίων καὶ παίδων παρα- 
γωγὰς, καὶ ἐλέου ἐκβολήν" ταῖς; μὲν οὖν ἀναχεφαλαιώ- 
σεσιν ἀμφότεροι χρῶνται ὑπομιμνήσκοντες τῶν imixoi- 
ρων, οὗ πάντων ἀδιακρίτως ἀλλὰ τῶν ἰσχυροτέρων" ταῖς 25 
δὲ ἐλεεινολογίαις ὁ φέίγων. Καὶ αἵ δευτερφλογέαι. 

Δοκεῖ παράδοξον τὸ λεγόμενον" εἶδας γὰρ ὑποϑέσεώς 
ὄστεν ὁ τοιοῦτος λόγος" ὥσπερ ὃ χατὰ ᾿ἀνδροτίωνος καὶ 

ὃ πρὸς “Τεπτίνην" ἀλλὰ λέγομεν ὅτι τὴν ἀνακεφαλαίω- 
σιν οὕτως ὠνόμασε, παρὰ τὸ, τὰ αὐτὰ λέγειν δεύτερον. 30 
Γίνονται δὲ ἐν παντὶ ζητήματιε. Καλῶς προ- 
ἔλαβε τὸ ἀντιπίπτον" κοινὸν γὰρ τοῦτο τὸ μέρος" λέγω 

205 Ald. row, scripsi κοινήν. — 21 Ald. κοινῶν. 
Ahetor. IV. 27 
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δὲ οἱ ἐπίλογοε πάσης στάσεως" πρῶτον μὲν οὖν εἶπεν, 
τί ἐστε χοινὴ ποιότης, ὅτι ἐπίλογοι" δεύτερον, ὅτι χοι- 

vov ἐστι πασῶν τῶν στάσεων" τρίτον, πῶς ἂν τις -αὐτὸ 

μεϑοδεύσειεν, ὑποτίϑεται" ἰστέον οὖν ὡς δευτερολογίαν 
B εἶπεν οὗ κυρίως" δευτερολογίαν γὰρ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ 

τοὺς δευτέρους λόγους, ἑτέρων προσειπόντων τὰς πρω-- 
τολογίας" ἴσως ἐπειδὴ καὶ δευτερολογίαει λόγοι εἰσὶν ἐπι- 
λογικώτεροι. ὑπὸ μὲν τῶν κατηγόρων τοπικῶς" 
Τοπιχῶς A£yst κατὰ κοινὸν τόπον καταφορὰν ποιουμέ- 

40 νων τῶν λεγόντων xal καταδρομῇ κεχρημένων πρὸς τὸ 

ὑποχείμενον, εἴτε κατὰ τυράννου , εἴτε χατὰ ἀνδροφόνου, 
ἢ ὅπερ ἂν * τὸ προχείμενον, , ἐπειδὴ μετὰ τὰς ἀποδεί»- 

ξεις καὶ τοὺς ἀγῶνας οὐ μόνον ἐν στοχασμῷ διαιρῶν 

πᾶσαν τῆς χοινῆς ποιότητος τὴν διδασχαλίαν ἐχτέϑεται" 
45 χρήσονται τοίνυν, ὡς ἔφημεν, ταῖς ἀνακεφαλαιώσεσιν ἀμ-- 

φότεροι ὑπομιμνήσχοντες τῶν ἐπικαίρων, OU πάντων ἀ- 
διαχρίτως" μάλιστα γὰρ τοῦ ἐπιστήμονος yov tÓ τοῖς 
ἰσχυροτέροις ἐμμεῖναι, ὧσπερ ὃ ῥήτωρ iv τῷ περὶ τοῦ 
στεφάνου, τοῦ μὲν νομίμου ἐπίτηδες ἐπιλαϑόμενος, σα- 

30 ϑρύτερον γὰρ ἣν αὐτῷ, τῷ δὲ δικαίῳ διὰ παντὸς τοῦ 

λόγου χρησάμενος xoà συνεχῶς ὑπομιμνήσχων τοὺς δὲ- 
χκαζοντας" OU μὴν τὸνχαὐτὸν τρόπον ἀμφότεροε ἄναχε- 

φαλαιώσονται, ἀλλ᾽ ὁ μὲν χατήγορος αὐξήσει καὶ τοπε-- 
κῶς καταδραμεῖτας μετὰ τὰς ἀποδείξεις, εἰκότως" ἀχό.- 

25 λουϑὸν γὰρ καὶ τεχνικὸν μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρέ- 

χειν, ὅτε καιρὸν ἔχουσιν αἱ διαβολαί" τὸ μὲν γὰρ πρὸ 
τῶν ἐλέγχων καὶ τῶν ἀποδείξεων κατατρέχειν ψιλὴν εἴς 
ποι τις εἶναι διαβολήν" τὸ δὲ μετὰ τοὺς ἐλέγχους δια- 
βαλεῖν πιστὸν εἶναε δοχεῖ καὶ εὔλογον, καὶ τὸν δικα- 

30 στὴν πρὸς ὀργὴν ἐχχαλούμενον" κχαταδραμεῖται δὲ οὐ 
μόνον ᾿Δλκιβιάδου φεύγοντος ἢ Θεμεστοκλέονρ . ἢ ὅπερ 
ἂν * τὸ πρόσωπον , ἀλλὰ χοινὸς πρὸς τὸ ἐγκλήμα, ἢ 
κατὰ. τυράψνου παντὸς, ἢ κατὰ προδότου, ἢ εἴ τι Gy ῇ 
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τὸ ὑποκείμενον" ὁ μὲν οὖν χατήγορορ οὕτως ἀναχεφα- 
λαιώσεται, ὃ δὲ φεύγων ὑπομεμνήσχοι μὲν καὶ αὐτὸς τῶν 
ἑπικαίρων, ὡς προείρηται " ὑφειμένῳ δὲ τῷ ἤϑει τὸν λό- 172 
γον ποιήσεται τὸν τόνον ἐχβαλὼν καὶ ἐλεεινολογισάμε- 

γος καὶ πρὸς οἶκτον τὸν ̓ δικαστὴν ἐκκαλούμενος 22. ιὲν- δ 
ταῦϑα φησι καὶ παίδων παραγωγαὶ χρήσιμοι, καὶ τὰ 
τῶν γυναικῶν δάχρυα, καὶ ὅλως ὅσα πρὸς ἐλεεινολο-- 
γίαν ἐπιτήδεια " χηρεῖαι γυναικῶν καὶ παίδων ὄδρφανίαει 
xci ἀνατυπώσεις 33" ταῦτα γὰρ ἱκανὰ τὴν γνώμην ἔχις 
χκαλέσαε καὶ φιλανϑρωπότερον κατασχευάσαι "τὸν ἄχροα- 40 
τὴν, οὗ μὴν περιόψεται ταῦτα τὰ ἰσχυρὰ τοῦ φεύγον- 

τος ὁ κατήγορος" ἀλλ᾽ ἐχβαλεῖν πειράσεται τοῖς τελιχοῖς 

κεφαλαίοις χρώμενος" κοινὰ μέντοι πάλιν ἀμφοῖν τὰ τε- 
λιχὰ χεφαλαια" xol τῷ μὲν νομέμῳ χρήσεται ἐκβαλὼν 
τὸν ἔλεον O κατήγορος, Or ἂν τοὺς νόμους ἀντιταττῇῃ ι5 
πρὸς τὰ ταῦ φεύγοντος δάχρυα" ὡς ἐν τῷ κατὰ Mei- 

δίου Δημοσϑένης᾽" ἀλλ᾽ Ot ἂν φησιν ἔχων τὰ παιδία 
κλαίῃ, τότε ὑμεῖς τοὺς νόμους ἔχοντά ut πλησίον ἡγεῖ- 

σϑε παρεστάναι" τῷ δὲ δικαίῳ ὅτ᾽ ἂν μὴ ἄξιον εἶναι 
λέγῃ τὸν οὕτω πονηρὸν φιλανθρωπίας, xo) ov δίκαιον 39 

ἑλεῖν τοῦτον ἢ τοὺς τούτου παῖδας, ὃς ἀνηλεῶς οὕτω 
διετέθη περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς πάλιν ὁ Δημοσϑένης, ἐν 
τῷ κατὰ Μειδίου" καὶ τίς ἂν ταῦτα ἐλεήσεια δικαίως 
ὁρῶν τὰ τοῦδε οὐχ ἐλεηϑέντα" τῷ δὲ συμφέροντι, ὅτ᾽ 
ἂν συμφέρουσαν τοῦ φεύγοντος τὴν τιμωρίαν ἐπιδείξω- 35 
μεν ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν λέγειν, ὅτι συμφέρει τῇ πόλει ἢ τῷ 

διχάζοντε χαταψηφίσασθαι τοῦ κρινομένου ἐξ ἀμρφοτέ- 
Quy κατασχευάζοντες" τίνα μέν ἔστι δεινὰ ἀφεϑέντος 
τούτου, καὶ οἷα τολμήσει διασωϑείς " τοὐναντίον δὲ πό- 
σα ἀγαϑὰ κολασϑέντος αὑτοῦ" ὅτι “παράδειγμα x«l τοῖς 30 

ἄλλοις πρὸς σωφροσύνην ἔσται ἢ τούτον τιμωρία" τοὺς 

γὰρ ἄλλους, φησὶ 34, κωλύσει καὶ ἐπισχήσει τοῦ πονηρεύ-" 

22 Ald. ἐκκαλούμενογ. 48 ἀνανατυπώσει. 4854 Ald. φή- 
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εσϑαι" μὴ ἁλόντος δὲ αὐτοῦ τοὐναντίον συμβήσετάι" 

σλείους μὲν οἱ πονηροί" τὰ δὲ δικαστήρια μάταια τῶν 

ψύμων ἄχυρα, τῷ δὲ ἐνδόξῳ πάλιν ἐπ᾿ ἀμφότερα, ὅτε 
ἀγαϑὴν δόξαν περιποιήσει τῇ πόλει τιμωρηϑείς" τὴν 

'5 δὲ ἐναντίαν, lav ἀποψηφίσησϑε, ἔγομεν ὁμοίως παρὰ 

τῷ ῥήτορι τὴν χρῆσιν" καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς τίς ἔσται 
περὶ ὑμῶν ὃ λόγος, εἰ τοῦτον ἀφήσετε 15 xo ἑξῆς" τῷ 
δὲ πρέποντι" ὅτε πρέπει τοῦ τηλικαῦτα τετοῖμ ηχότος 

χαταψηφίσασϑαι" δόξαν γὰρ φέρει τὸ πονηρίαν μισεῖν, ; 
10 xol ἀπὸ τοῦ ὁμοίου συστήσομεν , ὅτι xai ἄλλοι ἐπὶ τῷ 

αὐτῷ ἐγκλήματι τιμωρίαν ἔδοσαν" κοινὸς γὰρ πάντων 
χεφαλαίων ὃ παραδειγματιχὸς τόπος ἤδη. δέ ποτε καὶ 
νομοϑέτας ἢ τοὺς ἄλλους λαμπροὺς γεγονότας ἀντετίϑη.- 
σι τῷ φεύγοντι’ ὥσπερ ὃ ΑΑἐσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτη- 

15 σιρῶντος ἀντιτίϑησι Σόλωνα τὸν νομοϑέτην, καὶ Θε- 

μιστοχλέα τὸν στρατηγὸν, xai ᾿Αριστείδην τὸν δίκαεον 
πρὸς τὴν γτοῦ ἐλέου ἐχβολήν" ἀλλὰ μὴν καὶ ὃ φεύγων 
χρήσεται τοῖς τελιχοῖς χεφαλαίοις ὡς προειρήχαμεν" οἷς- 
ον ὅτε καὶ οἱ νόμοι βούλονται φιλανϑρώπους εἶναι 

30 τοὺς διχάζοντας, καὶ ἀποψηφίσασθαι" οὕτω γὰρ μᾶλ- 
λον εὔκλειαν καρπώσονται" δίχαιον δὲ καὶ τοὺς ἀτυ- 
χοῦντας οἰκτείρειν * xal ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοχράτους οὐκ 
ἐπέϑετο τοῖς ἀτυχήμασιν, ἀλλ᾽ ἀπεχούφισεν, εἰς ὅσον 
εἶχα καλῶς τὰς συμφοράς" ovx ἐν τῇ βουλήσει δὲ μόνον 

45 ἐξεταστέον τὴν γνώμην τοῦ φεύγοντος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς 
ἐπιλόγοις ὃ κατήγορος ἐξετάζει" xol τὴν ἑαυτοῦ συψι- 
στὰς, MEO ἧς ἐπὶ τὴν κατηγορίαν ἀπήντηχε τὴν δία- 
βολὴν προαναιρῶν τοῦ φεύγοντος " ἐχεῖνος μὲν γὰρ δη- 
λον μὲν ὅτι διαβαλὼν ἐρεῖ, ὅτι δι᾿ ἔγϑραν χαὶ “ἐπεβου- 

30 λεύων, ὃ δὲ, ὅτι οὐ δι’ ἔχϑραν, ἢ μῖσος, οὐδὲ λελυπη.- 
μένος ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁρῶν ἀδικουμένην τὴν πόλιν, ὡς δημο- 
σϑένης" τίνος ἕνεχεν αὑτοῦ μηδὲν ἀδικοῦντος χατηγο- 

ct. Par. ΦἾ quod plerumque est φησ. 415 Ald. ἀφήσηται. 
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ρεῖν ἂν προειλόμην" ὅλως δὲ οἱ ἐπίλογοι λαμβάνονται 
μὲν &q' ὧνπερ καὶ τὰ προοίμια. Ὃ τεχνικὸς τὴν χοι- 
γωνίαν αὐτῶν ἐπιστησάμενος ὀξέως ἐπάγει ἑὰς διαφορὰς 
δύο ταύτας ὁριζόμενος" μίαν μὲν τῷ τρόπῳ, ἑτέραν δὲ 
τῇ λέξει" τὸ μὲν γὰρ πάϑος παρασκευάζει, φησὶ, τὸ δὲ ὅ 
αὔξει" xol τὸ μὲν συσεροφὴν Eye, τῆς λέξεως" τὸ δὲ λε- 
λυμένην ἔχει τὴν φράσιν * χαὶ τὸ μὲν προοίμιον πά- 178 
ϑὸς κινεῖ 35, αὔξει δὲ 0 ἐπίλογορς καὶ ὁ μὲν κατήγο- 

ρος ἐμποιεῖν σπουδάζει τὸ πάϑυος, ὃ δὲ φεύγων xera- 

στέλλειν, ὡς Δημοσθένης" ΑἸϊσχίνου γὰρ διαβάλλοντος 10 ᾿ 

ὡς δύσνου 37, εὐθὺς δ᾽ ῥήτωρ ἐκ προοιμέων καταστέλλει 
τὴν διαβολὴν διὰ τῆς εὐχῆς ϑραύων τὸ πάϑος καὶ ἐχβάλ. 
λειν ἐπειγόμενος" οὐχοῦν ὃ μὲν κατήγορος καὶ εὐθὺς ἀπὸ 
προοιμίων ἀρξάμενος εἰσάξει τὸ πάϑος, καὶ τοῖς xe- 

φαλαίοις ἀγωνιζόμενος κἂν τοῖς ἐπιλόγοις ἐπὶ τὰς αὖ- 15 

ξήσεις τρεπύμδνορ᾽" ὁ δὲ φεύγων, ὁρῶν x&v τοῖς προοε- 
μίοὶς εἰσαχϑὲν' , Χχὰν τοῖς ἐπιλόγοις αὐξηϑὲν, τὸ πάϑορ, 

οὐχ εὐθὺς ἐξαίρειν ἐπιχειρήσει" βίαιον γὰρ πρὸς τὰ 
ἐσχυρὰ προχείρως ἐνίστασϑαε" ἀλλ᾽ ὅσον μειῶσαι καὶ xa^ 
ταστεῖλαι 33 διὰ τῶν προοιμίων ἀρχεσϑήσεται" ἔπειτα 26 
δὲ διὰ τῶν προαπαδείξεων ἰσχύσας ἐπὶ τελευτῆς xo» τοῖο 

ἐπελόγοις τέλεον ἀναιρεῖν πειράσεται" οὕτω xok «Δ ἐσχί- : 
vno ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος ἐπὶ τοῦ δευτέρου προοι- 
piov εἰσάγει λέγων" ἐβουλόμην μὲν, ὦ ἄνδρες ̓ 4ϑηναῖοι, 
καὶ τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους" ταῦτα δὲ παροξύ- 15: 
vec καὶ τοῖς ἀγῶσε διαβαλὼν τὴν Δημοσθένους πολι- 

τείαν, αὔξεορ λοιπὸν dv τοῖς ἐπιλόγοις τὰς ̓ 4ϑηναίων. 

συμφορὰς καὶ τὴν ἅλωσικ ἐκῳφράζων, ὁρᾷς, ἔφη, ἅἁλισκο- 
μένην τὴν πόλιν, xol τὰ ἑξῆς" καὶ τὸ πάϑος ἐχτραγῳ- 
δεῖ" xol τὰ ἄλλα τοῖς “Ἕλλησι δυστυχήματα ἐκ τῆς 4η- 56 . 
μοσϑένους πολιτείας συμβεβηχέναι λέγει" xol ὅλως κατὰ 

- προδότου χαὶ δύσνου χοινὸν τόπον ἐργαζόμενος" xol ὦ 
26 Ald. κοινεῖ. 27 Ald. Óivov. 28 Ald. μειῶται. καὶ 

καταστεῖται. posui g et λ. — 1l. 21. Ald. ἐπὶ τελευτοῖς. 
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ὑμῶν ἀγρνῳχτήσειεν ἀναμνησδεὶς ἑαυτοῦ εἰ ὁ μὰν xai 
ἐλάττω τούτου τοῦ ἀγῶνος ἐδεήϑη Ts καὶ ἱκέτευε τοὺς 
δικαστὰς μετὰ πολλῶν δαχρύωγ’ παιδία τε αὑτοῦ ἀνα.- 
βιβασάμενος ἵνα ὅτε μάλιστα ἐλεηϑ εἴη xai ἄλλους φέ- 

& λουρ xai oixetoug' ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, 
xoà ταῦτα κενδονεύων ὡς ἂν δείξας Ron τὸν ἔσχαταν κέν. 

δυμον χαὶ τῷ ἑξῆς" εἶτα ἐπήγαγε τὸ απὸ τοῦ ἀξιώματος 
τῇ μεϑόδῳ" τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω οὐχ αὐϑα- 

ο΄ διαζόμεμης, ὅϑεν οὐδαμῶς ἀτιμάζων. xci τὰ λοιπά" καὶ 

(Ὁ τοῦ μὲν φεύγοντας τὸ ἐλεεινολογεῖσθαι ἴδιον" τὸν δὲ 
κατήγορον δεῖ ταῦτα .“ἐκβαλλειν" πολλάκιρ γὰρ ὃ ἔλεος 

τῆς κατηγηρίαρ τὼ σφοδρὸν ἐχλύερξ᾽ χαὶ ὅτι τοῦτο με- 
γίστην ἔχει δύναμιν, ἐντεῦϑεν χνοίημεν" ὁ γὰρ Καλλί- 
ἕενος οὐκ ἄλλῳ τινὶ ἔπεισεν Admaiov καταψηφίσα- 

45 σϑαι τῶν στρατηγῶν Üavarov, ἢ τῷ ?* τοὺς οἰχείους 
τῶν τετελευτηκότων μελανειμρνοῦν" τας εἰσάγειν" καὶ δα- 

κρύοντας καὶ ἱκετηρίας ἔχοντας" οὕτω γάρ. ἰσχυρόν ἐστε 

τοῦτο τὸ  χεφάλσιον, ὥστε καὶ τῆς αἰτίας προδηλοὺ ou- 
' qnc à ἣν oux ἀνείλοντο τὰ σώματα, pui ovx ἐφεί- 

40 σαντο χαταψηφίσασθαι τῶν στρατηγῶν οὕτω. λαμπρὰν 

καὶ μεγίστην. ψαυμαχίαν νεγινηχότων «δεῖ οὖν καὶ τῆς ἐχ- 

βολῆς ἰσχυρᾶς τῷ κατηγόρῳ] Tí οὖν ποιήσεις, ἀγνξετῶτε 
ἕξεις ταῖς ἐλεεινολογίαιῳ. τὰ τελικὰ χδράλαια. ἔστι, δὲ 

καινὴ τῶν ÓVO προσώπων ἡ χηινὴ ποιότης" εἰδένάς “ιέν- 
35 τοι δεῖ, ὡς συμβαίνει πολλάκις ἐπιλεῖψαι τὸν foy ov" 

ἐνίοτε δὲ xol τὸ προοίμιον xol τὴν διήγησι»" ὡς ἐν- Teig 

ἀποδείξεσι μόνον εἶναι τὸ ξήτημα“ πρενοητέον. δὲ ἐν ταῖς 

ἐπιλόγοις, ὅπωρ ἐὰν μὲν κατηγορῶμεν δυσμενῇὴ -τῷ φεύς 
γοντε τὸν ἀχροατὴν, ἐὰν δὲ ἀπολογώμεϑα' εὔχουν tu 

20 foig τὸν δικαστὴν καταστήσωμεν" φησὶ δὲ ᾿Αῤιστοτέλης 

τέσσαρα. εἶναι μέρη τοῦ ἐπιλόγου" πρῶτον μὲν τὸ εἰς 

πάϑος ἄγειν τὸν ἀχροατῇν᾽ ἔπειτα τὸ ποιῆσαι τοῖς μὲν 

31 Ald. et Par. τό, 
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ἐναντίοις ἀλλοτρίωρ ἔχειν; αὐτοῖς δὲ οἰχείως" καὶ τὸ αῬ — ! 
ξειν καὶ ταποινοῦγ" καὶ τελευταῖον τὰ ἀναμεινήσκειν" πολ» 
Adxig δὲ οὐ πᾶσι χρηστέον ἀλλ᾽ ἐνίοις. Διάφυροι δὲ ?? 
αἱ τῶν  ἀναχειραλαιώσεωον μόϑοδοει παρὰ τοῖς ἀρχαίοις" 
καὶ γὰρ ἢ ἀπὸ τοῦ πλάσματος κέχρηνται, ὡς Ὑπερίδηρ᾽ 5 ; 

βουλόμενος γὰρ. τὰ λεχθέντα. ἀναχοεφαλαιώσασϑαν iy 
“πλάσματι εἰσήγαγεν" ἢ ἀπὸ τῆς airiáe ὡς παρὰ τῷ Πλά- 
σῶν ἐν - Φαίδρῳ ἐπὶ ταῖς προχειμέναις αἰτίαις, δι᾽ dg 
εὐλόγως τῶν εἰρημένων ὑπομεμνήσχει" ἢ “ἀπὸ τῆς ἐπαγ- 
.γελέας 33, ὡς πρότερον ἐπαγγειλάμενοι ἐν κειραλαίῳ τὰ 10 
ἐπαγγελϑέντα πληροῦν ἐθέλομεν, ὡς ἔχομεν iv τῷ πα» 
ραπρεσβείαρ" συλλογίθασϑαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγο-' 
ρημένα ἐξ ἀρχῆς, ἵν᾽ ὅσα ὑπευχόμην ἀρχόμενος τοῦ λό- 
wov, δείξω πεποιηκὼς, ἢ ἀπὸ τῆρ πρὸς ἕτερον ἀντεξετα- 

σεὸς ὡς ἐν τῷ αὐξῷ λόγῳ Δημούϑένης᾽" πρὸς ἑτέρους 15 

γὰρ ἀντεξεταΐων πρεσβευτὰς, ἀναγχαίαν τῆς ἀναχεφα- 175 
λαιώσεως τὴν εἰσαγωγὴν ἐποιήσατο, ὡς ἤδη δἰρήκαμεν" 
ἢ xor ἐρώτησον ἣν καὶ δαιμονίαν ὁ ῥήτωρ παρέσχετο 

ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου" βουληϑεὶς γὰρ πάντα ἐν χε- “ 
φαλαίῳ διεξελϑεῖν τὰ ἑαυτοῦ ἐγκώμια, ἐπειδὴ ἐπαγϑὲς 30 

τοῦτο τοῖς ἀκούουσι, τὴν τῆς ἐρωτήσεως ἐξεῦῤε μέϑοδον, 
καϑ' ἣν πομπικῶς ἅμα xol μετ᾽ ἐργασίας. ἄνευ. τοῦ 
ἐπαχϑὲς ἔμελλε τὴν ἑαυτῷ ?* προσοῦααν ἀρετὴν διεξιέ- 
ναι xal καεὰ ἀνάγκην λέγων φαίνεσϑαι' ὡς ἐρωτῶντα 
γὰρ πεποίηχε tow «Ισχίνην εἰσάγων ovreg* εἶτά μ᾽ ἐρω- 35 
τᾷς, ἀντὶ ποίας ἀρετῆς ἀξιῶ τιμῶσϑαι" ἐγὼ δέ σοι λέ- 
γω, ὅτι τῶν πολετευομέναν.. παρὰ τοῖς “λλησι διαφϑα- 
ρέντων ἀρξαμένων ἀπὸ σοῦ πρώτου, πρότερον μὲν ὑπὸ 
Φιλίππου, νῦν δ᾽ ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου, ἐμὲ οὔτα χαιρὸς, ς- 

οὔτ᾽ ἀλλ᾽ ὅτιοῦν ἔπεισεν" ἔστυ xol ἀπὸ συγχωρήσεως 50 
ἐπὶ τῷ κατὰ διορισμὸν σχήματι" ὅτ᾽ ἂν τοῦ ἀντιδίχου 
εἰς ἕτερον μεϑιστάντος, περὶ μὲν τούτου μὴ ἀχριβολο- 

82 Ald. xó, 33 Ald. ἐπαγγελείας. δ84 Ald, ἑαυτοῦ. ⸗ 
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σϑέψης ἀργὴν Ev. ἀρχῇ τοῦ προοιμίου κιψεῖ ἐν τῷ κατὰ 
“Μειδίου κατηγορῶν ἀσέλγειαν Μειδίου" τοῦτο δὲ χὰν 
τοῖς ἐπιλόγοις ποιδῖ καταδρομὰς τοπικὰς ἐργαζόμενος * 

“διάφορον δὲ αὐτῶν τὸ σχῆμα καὶ L ἑρμηνεία τοῦ λό- 

B yov* τὰ μὲν γὰρ τοῦ ,“:ροοιμέον. σχήματα μέτρια εἶναι 

δεῖ καὶ ἤπια καὶ ὡς ἂν τις εἴποι τιϑασσαὰ" ἐπειδὴ γὰρ 

ἐν ἀρχῇ νήφουσε μᾶλλαν οἱ ἀκροαταὶ, xol οὕπω ἀναχϑ- 
κίνηται αὐτῶν τὸ πάϑος, ὁμὸοιοπαϑεῖν δεῖ τοῖς ἀκούουσε, 
καὶ ἠρέμα προβιβάζειν ?9 τό τε ἑαυτῶν καὶ τὸ τῶν axgoa- 

10 τῶν πάϑος" ἔστι δὲ τοῦτο ἐὰν τοῖς T5 σχήμασι μετρέοις 
sal ταῖς λέξεϑε. xol ταῖς συνϑέσεσιν, 6T. δὲ xal ταῖς 

ὑποχρίσεσιν μετρίαις γρώμεϑα" ὃ δὲ ἐπίλογος τούναν- 
τίον χεχινῆσϑαι τοῖς σχήμασιν ὑφείλει xal πολλὰς μὲν 

ἐχβοήσεις ἔχειν, πολλοὺς δὲ σχετλιασμούς" xol τὰ μὲν 
.45 προοίμια συστροφὴν ἔχει τῆς λέξεως, € δὲ ἐπίλογος λε- 

λυμένην τὴν φράσιν" oU μὴν ἀλλὰ καὶ ὑλική τις ἔστε 
διαφορά" πολλὰ γὰρ τῶν ἐν τῷ προοιμίῳ λεχϑέντων 
οὐχ ἀνάχκχη λέγειν dy τοῖς ᾿ἐπιλόγοις "" οἷον ὑποπεεύεταῤ 
τις διὰ περιεργίαν ἢ, διὰ πολυπραγμοσύνην εἰσερχόμιενος 

. 30 τοὺς ἀγῶνας, λυϑείσης τῆς ὑποψίας ἐν τῷ πρϑοιμέῳ οὐχ 
ὅτι ἀνάγχη ἐν τοῖς ἐπιλόγοις negl τούτου λέγειν, καὶ ἂλ- 
Aen. τινὲς εἶσι προοιμιωκαὶ ?? ὕλαε,΄ αἵτινες Or ἂν δια- 

περαιωθῶσιν ἂν τοῖς προοιμίοις, περιττὸν ποιοῦσιν ἐν 

zoig ἐπιλόγοις τὸν περὺ ἑαυτῶν λόγον" εἰσὶ δὲ καὶ ἐν 

55 τοῖς ἐπιλόγοις ὕλαι τινὲς, αἷς ἐν τοῖς προοιμίοις ov Zoo 

μεϑα" οἷον περὶ τῶν χεφαλαίων οὐχ ἔχει καλῶς τὸ τὰς 
ὑπολήψεις ἐν τοῖς προοιμέοις λαμβάνειν" ἑλκοποιήσομεν 

γὰρ τὸ προοίμιον" ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἀνάγχη λαβεῖν 
ει αὐτῶν εἰς ἐπίῤῥωσεν". διαφέρει αὖν, ὅτε τὸ μὲν πά-- 

0 ϑος παρασχεξυάζει, ὁ δὲ ἐπίλογος αὔξει, ὃ δὲ φεύγων 
πειράσεται ἐν μὲν τοῖς προοιμίοις μειῶσαε τὸ πάϑος, 
καὶ τὴν διαβολὴν, ἄτοπον γὰρ πάντη ἀναιρεῖν ἐξ ἀρχῆς 

58 Ald. προβιάζειν. ὅ9 Ald. προοέμια καὶ ὕλαι. 
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πρὸ τῶν ἀποδείξεων" ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις μετὰ τὴν ἀπό. 
δειξιν ἀναιρεῖν καὶ διαῤῥηδὴν ἐχβάλλειν ἐπιχειρήσει. 
Ὡς 1 ἐν coi nsQl προοιμίου" σύγγραμμά ἐστιν Ἕρμο- 
γένους περὶ προοιμίου, ὃ εὕρηται μὲν ἐν ταῖς ἀναγρα- 
gaig* οὗ φέρεται δέ. | 5 

⸗ 

"H μὲν δὴ τοῦ τελείου τὸ καὶ ἁπλοῦ στοχασμοῦ διαίρεσις αὕτη 
ἐστίν" sich δέ τινες καὶ ἀτελεῖς αὐτῶν στοχασμοὶ καὶ αὖ διπλοῖ, 

τέλειοὶ T τὸ καὶ ἀτελεῖς, ἐν οἷς διπλῇ καὶ τῇ διαιρέσει χρώμεϑα 

sigh ὧν λεκτέον. 

Συριανοῦ. Χρὴ εἰδέναι 3 ὡς οἱ λεγόμενοι κακοῦ 10 
βίου στοχασμοὶ καὶ ἀχαριστίας καὶ χατασοφισμοῦ καὶ 
δημοχοπίας $ καὶ δήμου ἀπάτης καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα 
OU ποιοῦσιν ἕτερα εἴδη στοχασμῶν" οὖ γὰρ αἱ διάφοροι 
κρίσεις αἱ τοῖς προβλήμασι προχείμεναι τὰ εἴδη ποιοῦ- 

σιν" fj γὰρ ἂν ἄπειρα εὑρεθείη" ἀλλ᾽ ὃ τῶν χεφαλαίων 19 
πλεονασμὸς *, καὶ ἡ ἔλλειψις καὶ ἢ ἐναλλαγὴ τὴν δια- 
φορὰν 5 τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεται" αὐτί» 
χα ἐπ᾽ ἐχείνων τῶν προβλημάτων μιᾶς οὔσης τῆς xoi- 

. d&ug , διάφορα εὑῤίσχεται τὰ εἴδη" οἷον 5 μειράκιον a 
ρθαῖον 7? ἐν ϑεάτρῳ συρίττεται, καὶ χρίνεται κακοῦ βίου 9. 20 
μητρυιᾶς ἡἠράσϑη ὃ πρόγονος καὶ παραχωρήσαντος αὖ- 
τῷ τοῦ πατρὸς χρίνονται οἱ τρεῖς χαχοῦ βίου" εἰ τοίνυν 
αἱ κρίσεις διάφορα εἴδη ἐποίουν στοχασμοῦ φέρε Sj τι- 

ι 

γος ἄλλης " στάσεως, ἔδεε καὶ τὰς αὐτὰς χρίσεις μὴ δια- 177 

40 ὡς Ald. om. 4 Ald. τέλοι. 4 Ven. haec habet non- 

"mullis paginis inferius sub titulo; Περὶ ὅρου. ^H μὲν ovv τοῦ 
στοχασμοῦ διαίρεσις τοιαύτη εἰς ἐστι, χρὴ δὲ εἰδύναι, ὡς οἱ λεγό- 

μενοι κακοῦ βίου κι τιλ:ἁ 3 δημοκοπίας καὶ δήμου ἀπάτης Ven. 

om. 4 Ven. πλεον. τὸ xol ἔλλειψις. 5 Ven. τὰς διαφορὰς 

τῶν ἰδεῶν. 6 οἷον Ven. om. 7 uvvezüg ἐν 9. Ven. 8 Ven. 

addit. μειράκιον ὡραῖον μυούμενον ἐγέλασε, καὶ κρίνεται πακοῦ 

βίον. 9 Ald. ἄλλοις: "Ven. φέρε om. 

^ 
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φόρων στασεῶν ἔχειν Ὁ προβλήματα" ἐνταῦϑα γοῦν εἰ 
πᾶσι καχοῦ βίου πρόχειται, πάντα ἐχρὴν εἶναι στοχα- 
στιχα" νῦν δὲ τὸ uiv στοχαστικόν ἐστι, τὸ δὲ ἀντιλη- 
πτιχὸν, τὸ δὲ συγγνωμονικόν **. δυσχέρεια δὲ γένεταε 

δ πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν τῶν ζητημάτων, ποίας εἰσὶ στάσεως, 
δι’ αἰτίας. δύο" πρώτην μὲν τὸ τὴν αὐτὴν προσϑήχην 
εἶναι τῆς χρίσεως, ἐν διαφόροις προβλήμασιν, ὡς καὶ ἀνω- 
τέρω ἔφαμεν , ὑπὸ πλείονας ἀναγομένοις στάσεις" ἔπειτα 

τὸ ἄδηλον εἶναε πότερον ὡς χρινόμενόν τι παραλαμβά- 

10 vouev ἦν τοῖς ξητήμασιν ἢ og τεχμήριον, olov Παυσα- 
γίας Μηδικὴν στολὴν ἀμφιεννύμενος κρίνεται μηδισμοῦ" 
καχεῖνο νόμος τὸν τυραννοχτόνον δωρεὰν λαμβάνειν" ua- 

yog ὑπέσχετο εἴσω τῶν *? πέντε ἡμερῶν ἀποχτενεῖν TOV 

τύραννον, ἠνέχϑη σκηπτὸς εἴσω πέντε ἡμερῶν κατὰ TOU 
15 τυράννου, καὶ ὃ μάγος ἀπαιτεῖ 13 τὴν δωρεάν" ταῦτα 

γὰρ xoi τὰ τοιαῦτα, εἰ μὲν ὡς τεχμήρια λαμβάνοιτο 
τοῦ χρινομένου, στοχαστιχὴν ποιήσει τὴν στάσιν, τεχ-- 
μήριον. ἡμῶν ποιουμένων τοῦ μηδίξειν τὸ φορεῖν Μη- 
δικὴν ἐσθῆτα, καὶ τοῦ τὸν μάγην ἀνῃρηκέναι τὸν tv- 

20 Qavvov τὸ εἴσω τῶν παρ᾽ αὑτοῦ ὑποσχεϑεισῶν πέντε 

ἡμερῶν ὑπὸ σχηπτοῦ ** ἀνῃρησϑαι" εἰ δὲ ὡς χρινόμενα 
ταῦτα λαμβάνοιτο, ὁρικὴν ἀπεργάζεται 15 τὴν στάσιν. 

Μαρκελλίνου. ληρώσας τὸν περὶ τοῦ ἁπλοῦ 
τελείον στοχασμοῦ λόγον, ἐπὶ τὰ εἴδη λοιπὸν τοῦ στο- 

10 Ald. ἔχει. In Ven. sequitur: ἐγσαῦϑα γοῦν, ἐπειδὴ xa- 

κοῦ βίου πρόσκειται. , ἐν πᾶσιν πάντα ἐχρὴν εἶνα. 411 Ven. 

addit, ὥστε δῆλον, ὅτε οὗ διάφορα εἴδη ποιοῦσιν αἷ προσϑῆκαε 

τῶν κρίσεων ai δὲ τοῦ κατασοφισμοῦ καὶ δημοχοπίου καὶ δήμου 

ἅπάτης κρίσεις εἰσὶν αὗται" ὑπὸ δὲ τῶν σοφιστῶν διαφόρων ὄνο- 

μάζονται, sab δὲ τοῦ γνώμης στοχασμοῦ, ὃν ἔφαμεν εἶναι τοῦ... ἅ-- 

πλοῦ εἴδου. 12 τῶγ Ven. om. 15 Ven. αἰτεῖ, 14 Ven. 

τὸν τύραννον ἂν. 45 Ven, ἀπεργάζεται στάσιν. 

$ . 
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χασμοῦ πορεύεται" διατί δὲ περὲ διαιρέσεως εἰπεῖν προ- 
ϑέμενος τῶν κεφαλαίων νῦν “καὶ περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ 
στοχασμοῦ διαλέγεται; ἐπειδὴ πρὸς τὰ εἴδη καὶ ἡ διαί- 
ρέσις διάφορος γίνεται, διὰ τοῦτο ἡναγχασϑὴ καὶ περὺ 
τῶν εἰδῶν τεχνολογῆσαι" ἐν οἷς διπλῇ καὶ τῇ διαιρέσει 5 

àv συντόμῳ τὴν τοῦ ἁπλοῦ στοχασμοῦ πρὸς τοὺς διπλοῦς 
διαφορὰν ἡμῖν ἐδήλωσεν" ὅτι ἐν τούτοις διπλῆ καὶ ἡ 
διαίρεσις, δυοῖν ὄντοιν, ἐξ ὧν τὸ πολιτικὸν ζήτημα πλη- 
ροῦται, προσώπου λέγω καὶ πράγματος" ἐὰν μὲν ἀμφό- 
«ago εὑρεϑῇ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα, τέλειος οὗτος στοχασ- 10 
μὸς, καὶ πάντα ἕξοι τὰ κεφάλᾳία, , Or ἂν δέ τι τῶν 
dvo im, καὶ τὰ κεφάλαια τοῦ μέρους- ἐκείνου, éx- 
λείψει: 

Y 
Jaco ἐκ μόγων πραγμάτων συνεστώς ἐστιν, ὃτ᾽ ἂν τὸ πρόσωπον 48 
μὴ ἢ κρινόμενον, ἑνὸς ὄντος τοῦ πράγματος, οἷαν ϑάπτων τις νεο-- 

σφαγὲς σῶμα ἐπ᾿ ἐρημίας πεφώραταε, καὶ φόνου φεύγει" οὗτος 
βούλησιν» μὲν καὶ δύναμιν ox ἔχει, τοῖς δὲ ἄλλοις διαιρεῖται 

πᾶσιν ὁμοίως τοῖς τελείοις. 

Συριανοῖῦ. Anooijos Tu, πῶς οἷόν τε χρίσιν ἐν 20 
δικαστηρίῳ γενέσθαι P προσώπου ἢ πράγματος ἐχλείπον- 
τορ᾽ φαμὲν οὖν ὅτι τὸ μὲν πρόσωπον πάντη ἐχλείπειν 
ἀδύνατον" τοῦ γὰρ δράσαντος μὴ εἰπόντος, χατὰ τίνος 

ἐξοίσει τὴν ψῆφον ὃ δικαστὴς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῶν προσ- 
ὠπων χρινόμενα κεφάλαια ἐκλείπει, ὅτ᾽ ἄν ἀόριστον πρόσ- 325 
ὠπον πάντη ἐν στοχασμῷ ἡ παραλάβωμεν, διὰ τοῦτο ἀτελεῖς 
ix προσώπων τοὺς τοιούτους καλοῦμεν στοχασμούς" πάλιν 
τὸ πρᾶγμα διχῶς οἱ τεχνογράφοι χαλοῦσιν τὸ ἐεχμήριον 
καὶ τὸ χρινόμενον" τὸ τεκμήριον οὖν ἐκλείπει πολλάχις, 
τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα οὐδέποτε" διὰ τοίνυν τὴν 50 
τοῦ τεχμηρίου ἔχλειψιν ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτὼν καλοῦν- 
ται οἱ στοχασμοί, ᾿4τελὴς 56 ix μόνων πραγμάτων" 

16 Ald. ἀεελεὶς, scripsi ἀτελής. 
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τοῦτο. διὰ τοὺς διπλοῦς εἶπεν" διπλοῖ γάρ εἶσι, xol oi 
ἐν μὲν ἔχοντες πρόσωπον, δύο δὲ πράγματα, ὥσπερ ὃ 
συγχατασχευαζόμενος.. 

Μαρκελλίνου. Τῶν στοχασμῶν οἱ μὲν ἁπλοῖ 
5 οἱ δὲ διπλοῖ" xol τῶν ἁπλῶν οἱ μὲν τέλειοι, οἱ δὲ ἄτε-. 

λεῖς" καὶ περὶ μὲν ἁπλῶν καὶ τελείων εἴρηχε᾽ περὶ δὲ 
ἀτελῶν χαὶ ἁπλῶν ἐμνημόνευσεν" ὅτι οἱ μὲν ἔχοντες τὸ 
πρᾶγμα μόνον κρίνονται" οἱ * δὲ τὸ πρόσωπον μόνον oU 
κρίνονται χατὰ Ἑρμογένην, καὶ τοῦ Μινουκιανοῦ λέ- 

40 γρντος ὅτι καὶ ἀπὸ προσώπου μόνου κρίνονται, αὐτὸς 
ἠναντιώϑη φιλονεικῶν" βούλεται τοίνυν μετὰ ταῦτα πε- 

Qi. διυτκλῶν διαλαβεῖν" διαιρεῖται δὲ 0 μὲν τέλειος ἁπλοῦς 

1178 τοῖς προειρημένοις" o δὲ ἀτελὴς ἐχ μόνων προσώπων 

κατὰ Μινουχιανόν" κατὰ γὰρ τὸν Eenoyévay ὅπερ ei- 

45 πομέγ. οὗ συνίσταται" τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις διαιρεῖ- 
ται κεφαλαίοις: παραγραφικῷ, ὅτε ἐμπίπτει, ἐλέγχων 
ἀπαιτήσει, βουλήσει, δυνάμει, xol οὐχ ἔτε τοῖς ἑξῆς" ὃ 
δὲ ἀτελὴς ἐκ μόνων πραγμάτων οὐκ ἔχων τὰ πρόσωπα 
χρινόμενα τοῖς μὲν τοῦ προσῶπου κεφαλαίοις οὐχ ἔτε 

40 διαιρεῖται, τοῖς δὲ τοῦ πράγματος διαιρεῖται, ἔστι δὲ 
τὰ τοῦ πράγματος cm ἀρχῆς τέλους, μετάϑεσις αἰτίας, 
“τιϑανὴ ἀπολογία, ἀντίληψις, ovx ἀεὶ δὲ ἐμπίπτει, κοινὴ : 
ποιότης ἀτελὴς μὲν οὖν καλεῖται ix μόνων πραγμάτων 
συνιστάμενος, ὅτ᾽ ἂν ἔχῃ πρᾶγμα μὲν χρινόμενον, πρό- 

35 σωπὸν δὲ οὔ" ἀτελὴς δὲ ix μόνων προσώπων συνιστά- 
μενος, ὅτ᾽ ἂν ἔχῃ τὸ πρόσωπον μόνον κρινόμενον, τὸ 
πρᾶγμα δὲ οὔ" τοῦ προτέρου παράδειγμα 0 ϑάπτων τὸ 
γνεοσφαγὲς σῶμα" τοῦ δὲ δευτέρου. ὃ ἄσωτος xarà Mi- 
yovxwxyov* xara δὲ ᾿Ἑρμογένην, οὗ γίνεται ἐκ προσώπου 

30 μόνου στοχασμός" ἐφιλονείχησε γὰρ περὶ τοῦ ἀσώτου 
λέγων" ὅτι x&v τοῦτο πρᾶγμά ἔστι χρινόμενον, ἡ ἀ- 

, 

govea e ; 

Are- 

1 Ald. o. ET 
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"disc δὲ ἐκ μόνων προσώπων ἁπλοῦς οὗ γίνεται κατά ys ἐμὲ 
στοχασμός" καὶ τοῖς ys ἐπεσκεμμένοις τὰ εἰρημένα ὀλίγῳ πρότερον 

περὶ τῶν κρινομένων πραγμάτων σαφέστατον εἶναι τοῦτο νομίζω" 

τεϑείχασι δ᾽ οὖν τινες ὡς ἀτελοῦς ἅπλον παράδειγμα λέγοντες, μό- 

νον τὸ πρόσωπον κρίνεσθαι ἐνταῦϑα οἷον ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς 5 

γέγονε καὶ φεύγει φόνου" πρῶτον μὲν οὖν ἐρήσομαι αὐτούς" ἢ οὐκ 

ἔστιν ἐνταῦϑα τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" καὶ μέν ἐστι τὸ ἐκποδὼν 

εἶναι τὸν πατέρα" τοῦτο δὲ oU τοῦ προσώπου ἀλλὰ τοῦ πράγματός 
ἐστιν, ἀλλὰ μετάϑεσιν αὑτὸν τὴς αἰτίας οὐκ ἀπαιτήσομεν; ἀλλὰ καὶ 

τοῦτο" εἰ δὲ up, τίς ἐστιν 5j ἀπολογία; πῶς οὖν ἄγωνιεῖται, εἴγε 10 

μὴ ἔνε πρᾶγμα, τἰ δὲ τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ ob χρήσεται; οἶμαι καὶ 

τοῦτο" πῶς οὖν ἀτελὴς ὃ τοιοῦτος; ἀλλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πράγματα 

ἐνταῦϑα, ἢ ἐν τῷ ϑάπτοντι τὸ γεοσφαγὲς σῶμα καὶ γὰρ ἐν πᾶσι 

στοχασμοῖς ἧττον ἰσχύει τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἄχρι τέλους " ὅτ᾽ ἂν ᾿ὰφ᾽ 

ὧν ἄλλοι πεποιήκασι κρίνηταί τις" ἄλλως τὸ καὶ Or ἂν μὴ εἰς αὖ- 15 

τὸν ἄντικρυς ἀναφέρηται ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου τοῦ κρινομένου δώ- 
ρων" ἐπειδὴ ἔγραψεν ὃ Περικλῆς ἐν τοῖς λογισμοῖς εἰς δέον 

ἄνηλωκέγαι πεγτήχοντα τάλαντα. 

Σωπάτρου. Πάλιν τὸ ἴδιον δόγμα ἐνταῦϑα τί- 
ϑησιν" ὅπερ ἤδη διὰ τῶν προλαβόντων προανεφώνησεν 10 
εἰπὼν, ὅτι στοχασμὸν ἀτελῆ ἐκ μόνων προσώπων οὔχ 
οἷόν τε γενέσϑαι᾽ καὶ προφανῶς τὴν μάχην πρὸς Mi- 

γουχιανὸν προφέρει" καὶ εἴρηταε εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ 
τῶν ζητημάτων ἐξετάσει, ὅπως ὁ τεχνιχὸς βιάζεται στῆ- 

σαι τὸ δόγμα τὸ ἑαυτοῦ προφανῶς, ἀληϑὲς οὗ δυνά- 26 
μενον εἶναι" τάχα δὲ τὸν συλλογισμὸν βούλεται’ ἡμᾶς 
ἀναμιμνήσκεσθαι, ὃν παραλογιζόμενος ἐν τῷ περὶ τῶν 
πραγμάτων λόγῳ ἔταξεν, ἐν οἷς φησιν" ϑαυμάζω δὲ εἶ 
μὴ χρινομένου πράγματος αἰτίαν τις ἀποδώσει χαὶ τὰ 
ἑξῆς" πρῶτον οὖν ἐρήσομαι αὐτοὺς, εἰ οὐχ ἔστιν ἐνταῦ- 30 
Ü« τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" ἐπὶ τῆς αὐτῆς προϑέσεως 
ἔμεινεν, οὐδὲν ἀληϑὲς λέγων" οὗ γὰρ τὸ ἐχποδὼν γε- 
γέσϑαι τὸν πατέρα τὰ ἀπ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐστὶν» 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτό ἔστιν τὸ ἔγχλημα᾽ τὰ γὰρ ἀπ᾽ ἀργῆς 

A hetor. IV. 
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&yot τέλους ἀπὸ τῶν σημείων γίνεται, καὶ οὐχ ἀπὸ τῶν 
ἐγκλημάτων" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἀγορῶντος εἰς τὴν ἀχρό-- 

πολιν καὶ δαχρύοντος αὐτὸ τὸ ἀφορᾷν καὶ δαχρύειν 
-ἐστὶ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, οὐ τὸ ϑέλειν τυραννῆῇ- 
5 σαι" ἴσμεν δὲ τοῦτο ἄνωϑεν γνόντες, ὅτι ὃ στοχασμὸς 
δύο πραγμάτων ἔχει, τὸ μὲν φανερὸν xol σημεῖον" τὸ | 
δὲ ἀφανὲς καὶ ἔγχλημα" τὰ οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους 
ix τοῦ φανεροῦ xal σημείου γίνεται, οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκλή--: 
ματος, τὸ δὲ λέγειν ἐχποδὼν εἶναι τὸν πατέρα οὐκ ἀπ᾽ 

40 ἀρχῆς ἄχρι τέλους , ἀλλ᾽ ἔγχλημα, ἀλλὰ μετάϑεσιν. τῆς 

αἰτίας αὑτὸν οὐχ ἀπαιτήσει" ἐχρὴν αὐτὸν εἰπεῖν αὐτὴν 

179 χαὶ προϑεῖναι" * τὸ δὲ λέγειν, δἰ δὲ μὴ, τίς ἔσται «ἢ 

ἀπολογία, ἐροῦμεν ὅτε ἐχ τῆς ποιότητος τοῦ προσώπου 
xal τῆς δυναμεώς ἔστιν ἡ ἀπολογία" οὐ γὰρ ἀνάγκη ἔκ 

45 τῆς μεταϑέσεως τῆς αἰτίας γίνεσϑαι τὴν ἀπολογίαν" 
περιττὰ γὰρ ἔμελλον εἶναι καὶ τὰ λοιπὰ χεφάλαια τοῦ 
φεύγοντος, εἰ μόνη μετάϑεσις τῆς αἰτίας ποίεϊ τὴν ἀπο- 

λογίαν" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ἔστι μὲν ἀπολογία, οὐκ ix τῆς 

μεταϑέσεως δὲ τῆς αἰτίας" τὸ γὰρ μέγιστον ὃ φησιν, 

20 ὅτε χαὶ πιϑανὴν ἀπολογίαν ἔχει" εἰ γὰρ ἡ πιϑανὴ ἀπο- 
λογία ἀναστρέφουσα ἐστι πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἄχρι τέ- 
λους, καὶ αὐτὸ τοῦτο σημεῖον TOU μὴ γεγενῆσθαι, ὃ ὁ xa- 
τήγορος τοῦ γεγενῆσθαι" λέγει δὲ τὸ ἐχποδὼν εἶναι τὸν 
πατέρα ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πῶς ἔχει εἰπεῖν, χαὶ μὴν 

25 εἰ ἀνῃρήχειν αὐτὸν, οὐχ ἂν ἣν ἐχποδών" τοῦτο γὰρ εὔ- 
ηϑὲς" τί δὲ τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ ov χρηστέον" ftiJav- 
γὴν ἀπολογίαν ἐνταῦϑα οἱ συνηγοροῦντες “Ἑρμογένει 
τὴν ἀναστροφήν φασιν" ov γὰρ δύναται λέγειν" xal μὴν ᾿ 
εἴπερ ἀνεῖλον, οὐχ ἂν ἐποίησα ἀφανῆ" παρέπεται γὰρ 

50 τοῖς ἀναιροῦσι χαὶ τὸ ποιεῖν ἀφανεῖς τοὺς ἀνῃρημένους" 
εἰ γὰρ ὡς φησιν ἐχείνη ἡ πιϑανὴ ἀπολογία πρὸς τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἀναστρέφει, πάντως χἀνταῦϑα 

^5 
N 3 Ald. προτεϑεῖναι. Par. προϑεῖναι. 
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εἰ χαὶ μὴ ἀναστρέφει 3 mar; ἀπολογία πρὸς τὰ ἀπ’ 

ἀρχῆς ἄχρι τέλους δι᾽ ἃς εἰπεν' αἰτίας ὃ τεχνικὸς ἐν τῷ 
περὶ τούτου τοῦ χεφαλαίου λόγῳ, ἀλλ᾽ οὖν τὸ μὴ ἀνα- 
στρέφειν τὸ πρᾶγμα OU πρὸς ἄλλο ti" πρὸς δὲ τὸ ἐχ- 

ποδὼν τὸν πατέρα γενέσθαι γινόμενον, ἀναντιῤῥήτως 5 
σημεῖον αὐτὸ, αλλ᾽ οὐχὶ ἔγκλημα ἀποφαίνει" ὡς yàp 

ini τοῦ καλλωπιξομένου μειρακίου δυνατὸν εἰπεῖν, ὡς ol 
μὲν πορνεύοντες καλλωπίζονται, οὐ μὴν οἵ γε χαλλωπι- 

ξόμενοι καὶ πορνεύουσιν, ὅτι μηδὲ “ακεδαιμόνιοι ἐν πο- 
λέμῳ ϑανάτου προσδοχωμένου xoi τὸν περὶ ψυχῆς τρέ- 
χουσιν αὐτῆς ? ἀγῶνα, οὕτω χανταῦϑα ἐστὶν εἰπεῖν" 
ὡς οἱ μὲν ἄσωτοι διὰ σπουδῆς ἔχουσι τοὺς πατέρας ἐκ- 

ποδὼν ποιεῖσϑαι ἐφέσει τοῦ τὰ προσόντα ἐχείνοις ἀδε- 
ὥς ixgogeiv πρὸς ἃς ἐχεῖνοι βούλονται δαπάνας" ov μέν- 

TOL χαὶ πᾶς ἀσώτου πατὴρ ἐχποδὼν γινόμενος ἤδη χαὶ 
πεφόνευται" ἐνδέχεται γὰρ ᾿ἀφανισϑῆναι χαὶ μακρὰν 
στειλάμενον ἀποδημίαν καὶ δι᾽ ἄλλο τι ὥστε οὖν ση- 

μεῖον μὲν τοῦ ἐκποδὼν γενέσϑαι τὸν πατέρα, ἔγκλημα 
δὲ ὁ φόνος" ὅμοιον τούτῳ τῷ ζητήματι ᾿Αλχιβιάδης ὃ 
ΧρινόμενοὨ ἀσεβείας διὰ τὴν τῶν ἑρμῶν περικοπήν" ἐν 20 
ἑχατέρῳ γὰρ τούτων ἡ ποιότης τῶν προσώπων ἐξετάξε- 

ται διὰ τὸ τὰ σημεῖα ἀσϑενὴ εἰναι" οὐ γὰρ ἐκ φα- 
νερῶν εἰσε τὰ ἐγλήματα, ἀλλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πράγμα- 
τα" εἰ μὲν συγχριγψόμενον τοῦτο δεχόμενοι πρὸς τὰ ἀφ᾽ 
* 3 * 3 ⸗ — 3 ^ 2 , “- 

ὧν αὕὑτος émOLIOE χαὶ O ἕτερος αὑτῷ ἐπαγει,. καλὼς φὴς 25 

"Eouoyeveg* εἰ δὲ χαϑόλου ὡς ἀσϑενὲς αὐτὸ δέχῃ οὐκ 
ἔστιν ἀσϑενές" ἀλλὰ xal πανυ ἰσχύει" σφόδρα óÉ σοι 
προϊόντι ἕπεται, ἐν οἷς ἔφης ὅτ᾽ ἂν ἄντικρυς εἰς αὖ- . 

τοὺς ἀναφέρηται, ἀσύστατόν ἐστε τὸ ζήτημα" ὃ "yap 

παράδειγμα τίϑῃς τοῦ ᾿Αρχιδάμου, ἐξ ἑτέρων ἔχει τὴν 30 
κατηγορίαν, ἐκ τοῦ βραδῦναι, ἐκ τοῦ πέμψαι Μελί- 

" 3 - «e 3 Al —- ε ⸗ σιππον, ἐκ τοῦ ἀντειπεῖν. ἀπὲρ καὶ ἔχτος τῆς UmoWLog 
- 

2 Ald. et Par. αὐτοῖς, scr. αὐτῆς. 
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-ἦρχει πρὸς κατηγόρίαν" ov γὰρ &ouxà τούτῳ παντάπασε 
, τὸ τοῦ ἀσώτου" τὸ μὲν γὰρ καὶ ὡρισμένον ἔχει πρόσω--: 

πον, καὶ τὰς πράξεις ὡρισμένας χαὶ τὴν ποιότητα τοῦ 
᾿Αρχιδάμου χαὶ τὴν ἐκ τῆς μελλήσεως βλάβην" ἐνταῦ- 

5 Ja δὲ ἡ τῆς ἀσωτίας ἐστὲ ποιότης μόνη ἡ κρινομένη. 

Μαρκελλίνου, Μινουχιανοῦ δ᾽ εἰπόντος ὅτι ἔστι 
. στοχασμὸς ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, καὶ πα- 

ραϑέντος εἰς παράδειγμα τὸν ἄσωτον ὡς πρόσωπον 
ἔχοντα μόνον; μηκέτι δὲ πρᾶγμα, οὗτος ἡναντιώϑη λέ- 

NV 40 70»' ὅτι καὶ αὐτὸς πρᾶγμα ἔχει χρινόμενον τὴν aga- 

γειαν τοῦ πατρός" ἐφιλονείχησε δὲ ov καλῶς" ov γάρ 

ἐστιν ὅλως T] ἀφανεια σημεῖον φανερὸν τοῦ πεφονεῦ-- 
σϑαι τὸν πατέρα, πανταχοῦ δὲ τὸ σημεῖον ϑέλει ἐναρ- 
yàg εἶναι" οἷον ἐπὶ τοῦ ϑάπτοντος τὸ νεοσφαγές᾽ φα-- 

45 νερὸν μὲν τὸ σημεῖον καὶ ὁ ϑάνατος, ἄδηλον δὲ τὸ εἶ. 
ἐφόνευσεν, ὁ ϑάπτων" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀσώτου καὶ αὐτὸ τοῦ--: 

.. τὸ ἄδηλον, εἰ ἀπέϑακεν ὁ πατὴρ, καὶ εἰ πεφόνευται ὅ-- 
180 λως οὐ γὰρ ἡ ἀφανεια πάντως ϑανάτου σημεῖον, ἀλλ᾽ 

ἔστε xoi ἀποδημήσαντα ἀφανὴ εἶναι" ὥσπερ οὖν οὐκ 
40 ἐπιλαϑόμενος αὐτοῦ τῆς γνώμης τῆς αὑτῆς ἔχεται, καὶ 

φιλονειχεῖ μὴ εἶναι ἐκ προσώπων μόνον στοχασμὸν μὴ 
^ Σ;᾿καρινομένου πράγματος" κατὰ ys ἐμὲ πρόσεστι μὲν τοῦ 

ἤϑους τὸ μέτριον τῇ προσϑήκχῃ" ὅμως δὲ καὶ νῦν ἰσχυ- 

ρῶς ἐνίσταται" καὶ δοκεῖ μὲν γνωσιμαχεῖν διὰ τῆς λέ- 
25 ἕδως, οὐ μὴν πέπαυται καϑαπαξ τῆς φιλονεικίας Bov- 

λόμενος τὸ ἐξ ὑπονοίας σημεῖον συστῆσαι" δῆλον δὲ ὡς 
σφόδρα πρὸς φιλονεικίαν ἀπέβλεψεν , ὥστε καὶ τοῖς οἱ--: 

κείοις χανόσιν ἐναντιωθῆναι" αὐτὸς γὰρ ἐξ ἀρχῆς "τὸν 
στοχασμὸν ὁριζόμενος οὕτως ὡρίσατο" στοχασμός ἐστιν 

80 ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος ix φανερῶν σημείων" εἰ roi- 
γυν φανερὸν εἶναι δεῖ τὸ σημεῖον, πῶς τὸ ἐξ ὑπονοίας 

συστῆναι δύναται, ἔπειτα κἀχεῖνο φανερὸν, ὡς ἐν τοῖς 
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τοιούτοις ζητήμασι τῷ ᾿Αρχιδάμῳ xol τῷ ἀσώτῳ μόνη 
ἡ ποιότης ποιεῖ τοῖς ξητήμασε τὴν σύστασιν, τούτου δὲ 

ἀφαιρεϑέντος ἀσύστατον εὑρίσκεται τὸ πρόβλημα" ἔοικε 
δὲ μόνον τὸ ἀφανῆ εἶναι: τὸν πατέρα μορφὴν ἔχειν 3 
σημείου καὶ μόνην ψιλὴν παρέχον ὑπόνοιαν" τὴν δὲ ὑπό- ὅ 
yotxy αὐτὴν ἡ τοῦ προσώπου ποιότης τοῦ ἀσώτου δια- 

βεβλημένη πεποίηχεν" μόνη γὰρ ἡ τοῦ φεύγοντος. ποιό- 
της χατὰ -Μινουχιανὸν δίδωσι τῷ προβλήματι τὴν σύ- 
στασιν, πρᾶγμα δὲ οὐδὲν ὑπόχειταν κρινόμενον" φύσει 
μὲν γάρ ἐστιν ἐνταῦϑα ἡ ἀφάνεια τὸ πρᾶγμα ὥσπερ 10 
xoi τὸ τίς πρόσωπον, χρενόμενον δὲ ovx ὄστιν οὐδὲ ἐξ- 
ἐτασιν ἐπιδεχόμενον οὐδὲ χατασχευὴν, οὐδὲ πρὸς τὴν 
κατηγορίαν συμβαλλόμενον" ἀλλὰ μετάϑιεσιν αὐτῶν τῆς 
αἰτίας οὐχ ἀπαιτήσομεν" σοφίξεται μὲν, σοφιζόμενος δὲ 
πιϑανῶς ἐπιχειρεῖ τῷ σοφισμῷ" ἐξετάσομεν δὲ τοῦ τε- 15 

χνικοῦ τὸν λόγον" ἡ ἀφανειά qnoi πρᾶγμά ἐστιν" ἐὰν 
μὲν οὖν δῶμεν τοῦτο, ὅτε ἡ ἀφάνεια σημεῖον χρινόμο-. 
γόν ἐστιν, ἀναάγχη καὶ μετάϑεσιν ἐμστίπτειν" πῶς γὰρ 
ἕξει λύσιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ ἄσωτος, ἐὰν, 

"ou ἔχῃ τὴν μετάϑεσιν ; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τοῦ μὲν ση- 20 
μείου ὄντος κρινομένου ἀνάγχη καὶ τὴν μετάϑεσιν εἷ- 

yo , Οὐχ ὄντος δὲ σημείου χρινομένου συνεχλείπει καὶ 

ἢ μεταϑεσιφ" ὡς δεδωχὼς οὖν ὁ Ἑρμογένης τὸ σημεῖον 

χρινόμαενον ἀχολούϑως ἐπήγαγεν , ὅτε καὶ μετάϑεσιν 
ἔχει" οὐκοῦν οὐδὲ μετάϑεσιν" εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτε οὐχ 25 
ἔχει ovv ἀπολογίαν ὅ. ἄσωτος, λέγομεν ὅτε ἀπὸ ἄλ- 
λων χεφαλαίων " οὗ μόνη δὲ ἡ μεταϑεσις ἀπολογία ἐστίν" 
καὶ τοῦτο γὰρ σοφίζεται τεχνικὸς, ὡς μόνης τῆς μετα- 
ϑέσεως ἀπολογίας οὔσης" εἰσὶ δὲ ἐκ πολλὼν ἄλλων χε- 
φαλαίων ἀπολογίαι" ἀπὸ βουλήσεως, ἀπὸ δυνάμεως , ἀπὸ 30 

τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως " τούτῳ γὰρ καὶ πάνυ ἐσύει 

ὁ φεύγων, τῷ “ ἀπορεῖν ἐλέγχων τὸν κατήγορον" λέξει 

5 Ald. ἔχει. 4 Ald. τὸ, scripsi τῷ. 
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γὰρ ὅτι δεῖξον πρῶτον ἀνῃρημένον τὸν πατέρα xol τό- 
re χρίνομαι φόνου" σχεπτέον δὲ πῶς τὸν σοφισμὸν χα- 

τεσχεύασεν᾽ πῶν γὰρ ζήτημα φησιν ἀπολογίαν ἔχει" τὸ 
δὲ χρῶμα ἀπολογία, ἐστίν" ἔχεν γρῶμα ὁ ἄσωτος, εἴγε 

5 ἔχεε ἀπολογίαν πρὸς 0 λεχτέον, ὅτε τὸ μὲν χρῶμα ἀπο- 
᾿ λογία ἐστίν" οὗ πᾶσα δὲ ἀπολογία γρῶμα" ἀλλ᾽ ἔστι καὶ 
δι᾿ ἄλλων. ἀπολογήσασϑαι τῶν προειρημένων" ὥστε ἀπο-- 
λογίαν μὲν ἔχειν ὃ ἄσωτος" ἢ γὰρ ἂν ἄχριτος ἑάλω " 
χρῶμα! δὲ οὐχ ἔχει" πῶς γάρ ἔστιν εἶναι γρῶμα ὅπου 

10 μηδὲ σηιιεῖον ἔχει κρινόμενον" ὅρα δὲ ὅτι οὐδ᾽ ἁπλῶς 
ἀπολογία ἐστὶ τὸ γρῶμα, ἀλλ᾽ αἰτία σημείου" σημείου 
δὲ ὡς ἔφαμεν οὐχ ὄντος οὐδὲ αἰτίαν ἀποδώσεις μὴ ὅν-- 
τος" ὅτι δὲ αἰτία ἐστὶ τοῦ σημείου τὸ γρῶμα, χρήσεταε 

αὐτῷ χαὶ ὃ κατήγορος τότε μόνον, Or ἂν ἢ κοινὰ τὰ 
46 ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" καὶ αὐτὸ δὲ βοᾷ τὸ ὄνομα τοῦ 

κεραλαίου, ὅτι΄ αἰτία τοῦ πράγματός ἐστι" μετάϑεσις 
γὰρ αἰτίας κέχληται᾽ τὶ δὲ πιϑανὴν ἀπολογίαν οὐχ ἔχεες 
τοῦ αὐτοῦ ϑεωρήματος ἔχεται χαὶ τοῦτο" ὁμοίως γὰρ 
σοφίζεται ὥσπερ ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας" εἰ γὰρ 

20 ἔγχει πρᾶγμα, ἀναγκαίως καὶ τὰ ἑξῆς κεφάλαια ἐμπίπτει" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔχερ τὸ πρᾶγμα, δῆλον οὖν ὡς οὐδὲ πιϑανὴν 

181 ἀπολογίαν" αὐτὸς δὲ οὐ διδοὺς ὁμολογουμένως tives 
πρᾶγμα ἀχολρύϑως λοιπὸν ἐπάγει τὴν ἐρώτησιν ταῦύ- 
τὴν σοφιζόμενος" ἵνα δὲ ὑπερβολὴ γρησώμεϑα᾽ οὐδὲ e 

$5 τὸ σημεῖον εἶχεν οὗτος στοχασμὸς, πιϑανὴν ἀπολογίαν 

εἶχεν, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον τῷ ἐγκλήματι συγγενὲς τὸ ση- 
μεῖον" ὃ γὰρ φονεύων καὶ ἀφανίζειν σπουδάξει, οὔχουν 
δύναται λέγειν, καὶ μὴν. εἰ διεφϑάρχειν οὐκ ἂν aqavig 
ἐγίνετο" ἀλλὰ τὸ μὴ ἀντίστροφον ἐνέπιπτεν, ὅτι ὃ μὲν 

80 φονεύων χαὶ ἀφανῆ ποιεῖ" οὐ μὴν εἰ καὶ ἀφανὴς γέγο- 
vev ἤδη καὶ πειρόνευχα" ὦστε καὶ ix τούτου φανερὸν, ὡς 
ἐφιλονείκησεν ὁ τεχνιχός. ᾿Α4λλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πρά- 
γματα. ᾿Ενταῦϑα ἴσως συνεῖδεν ἑαυτῷ xaxdg. φιλονει- 
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κήσαντι" διὸ σχεδὸν ὁμολογεῖ! μὴ εἶναι πάλιν κρινόμε- 
yov πρᾶγμα, διὰ τὸ εἰπεῖν ἧττον ἰσχύει" ἄλλως τὸ καὶ 
step) τούτου νῦν Q λόγος ἐνταῦϑα, εἰ ἀσϑενέστερον dp 
σημεῖον ἐν τούτῳ τῷ ζητήματι, ἀλλ᾽ εἰ ὅλως πρᾶγμα 
ἔχει" τούτῳ γὰρ δῆλον ὡς ov ντάντων τῶν σημείων ὁμοία 5 
ἡ ἰσχύς" ὑπέϑετο γὰρ ἡμῖν ὁ τεχνικὸς πρώτην καὶ δευ- 
τέραν χαὶ τρίτην τάξιν περὶ τῶν πραγμάτων.. 

“ἁπλοῦς μὲν οὖν στοχασμὸς ἐκ μόνων προσώπων oUx ἔστε κατά 
γὰ ἐμὲ, διπλοῦς δέ ἐστε" πρῶτον δὲ περὶ τοῦ τελείου 

διπλοῦ λεκτέον, 40 

ο΄ Συριανοῦ, Tov; * ἁπλοῦς τελείους στοχασμοὺς 
οὕτω διαιρήσας ? καὶ τοῖς ἀτελέσιν ἐχ προσώπων ἤ πρα- 
γμάτων στοχασμοῖς τὰ ἐχ τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πραγμα- 
vog ᾿ κεφάλαια παραλιμπάνειν τῇ ϑατέρου ἐκχλείψει 

ὑποσημηνάμϑνος *, νῦν μέτεισι καὶ ἐπὶ τοὺς διπλοῦς" 15 

τῶν οὖν διπλῶν τοὺς μὲν ἀντεγχληματικοὺς καλοῦσι διὰ 

τὸ dvo εἶναι πρόσωπα ἀντεγχαλοῦντα ἀλλήλφις " ἔνιοι δὲ 
αὐτοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν ὀνομάζουσι,, τοὺς΄ δὲ συνε- 
ζευγμένους" ἱστέον δὲ, ὡς ἢ χαϑόλον τὸ παραγραφιχὸν 
ἐπὶ τούτων ὁ xol ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐχλείπει, διὰ 10 

τὸ ἰσάζειν πανταχοῦ" τὰ δὲ ἰσάζξοντα ? ἀσύστατα Épa- 

1 Ven. τοὺς μὲν ovv. 4. Ven. διαιρήσομεν. 3 Ven. ὡς 

εἴρηταν κεφάλαια παραλιπόντες τὰ λοιπὰ μελετήσομεν * τῶν οὖν δι- 

σελὼν. 4 Ald. τῇ ϑεάτρῃῃ ἐκλήψει ὑποσημεινάμενος, δ Ven, 

Or, 6 Ven. ἐπὶ τούτων om., contra paullo post habet: ἐν 
αὐτοῖς Éxleinti. — 7' Ven. pergit: τὰ 88 ἰσάζοντα ἔφαμεν εἶναι 
ἀσύστατα " τῶν.δὲ ἄλλων ἕκαστον ἀπὸ τῆς βουλήσεως ἀρξαμένους 

κεφάλαιον χρὴ πρὸς κεφάλαιον ἄντιτιϑέναι, ἀγωνιστικώτερος γὰρ 

οὕτως ὃ λόγος ὑπάρξει" τὸ δὲ ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι, χρῆναι προ- 
ϑέντας τὴν τοῦ ἑτέρου μέρους ἀπολογίαν οὕτως ποιεῖσϑαι τὴν τοῦ 
ἑτέρον κατηγορίαν ὑπτιότητα πολλὴν τῷ λόγῳ ἐμποιεῖ, καὶ τοὺς δι- 
καστὰς ἐπιλανθάνεσθαι ποιεῖ τῶν 'πρότεραν λεχϑέντων. Μετὰ δὲ 
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μεν" ol δὲ συνεζευγμένοε ἐχλήϑησαν οὕτω, διὰ τὸ δύο 
σεριέχειν ἐγκλήματα" διαφέρουσι δὲ τῶν μὲν ἁπλῶν τῷ 
ἔχειν διπλᾶ τὰ χεφαλαια" τῶν δὲ διπλῶν τῇ τὸ τάξει 
καὶ τῷ πλεονασμῷ-τῶν χεραλαίων' τὰ γὰρ διάφορα τῶν 

5 στάσεων. εἴδη χατὰ πλεονασμὸν ὃ ἢ ἔλλειψιν ἢ ἐναλλα- 
--- 

τοὺς ἀντεγκληματικοὺς στοχασμούς εἶσιν oi συνοζουγμένοι, οἶτινες 

ὠνομάσϑησαν μὲν οὕτω διὰ τὸ κιτιλε 8 Ven. xarà nà., ὡς ἔοαμεν, 

ἢ ἔλλειψιν ἢ ἐναλλ. γίγνεται τῶν κεφαλαίων. Τῶν δὲ συνεζευγμένων ὃ 
m- μὲν ἐμπίπτων οὕτως ὠνόμασται, διότι ἐκ τοῦ χρώματος, οὗ καρέχε- 

ται ὃ φεύγων, ἐμπίπτει τὸ δεύτερον ζήτημα, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατη- 

γοῦ, τοῦ τὸν συστράτηγον ἀνελόντος ὡς ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ κρινομέ- 

vov συνειδότος ἐρεῖ γὰρ εὐθνν»όμενος ὧς μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ 

καταλαβὼν ἀπέκτεινα κατὰ τὸν νόμον" εἶτα ἐκ τούτου τὸ δεύτερον 

ἐξετάζεται ζήτημα, πότερον μοιχὸς ὃ δεσμώτης 9 οὐ" δεύτερος δὲ 

τῶν συνεζευγμένων ὃ προκατασκευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν oU- 

τως ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τι πρὸ τοῦ κρινομένου πράγματος ἐξετάζεσθαι" 
εἶϑ᾽ οὕτως ἐκεῖνο περὶ οὗ $j κρίσις, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνελόντος πλου- 

σίου τοὺς τρεῖς παῖδας τοῦ πένητος καὶ μὴ ἐπεξιόντα τὸν πατέρα 
κρίνοντος συνειδότος. Διαφέρει δὲ τοῦ éunimrorvrog, τῷ ἐκεῖ μὲν 
πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ κρινομένου κομιζόμενος παραλαμβάνεσϑαι τε- 

λευταῖον, ἐν δὲ τῷ κατασκεναζομένῳ πρότερον" ἐν γὰρ τούτῳ κρι-- 

γόμενος ὃ πατὴρ συνειδότος πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ συνειδέναι τοῖς 

σεαισὶ τὴν προδοσίαν πρότερον κατασκευάσει ὡς ἥκιστα προδεδώκα-» 

σιν oi παῖδες" εἶθ᾽ οὕτως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογήσεται " ἐν δὲ τῷ 

ἐμπίπτοντι κρινόμενος συνειδότος ὃ τὸν συστράτηγον ἀνελὼν πρότε- 
. gov τὴν περὶ τοῦ συνειδέναι κατηγορίαν ἀποσείσετας καὶ οὕτως τὸ 
τῆς μοιχείας ἔγκλημα κατὰ τοῦ τεθνεῶτος κινήσει" τρίτος δὲ τοῦ 

συνεζευγμένον ἐστὶν ὃ συγκατασκευαζόύμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὔ-- 

τῶς ἀπὸ τοῦ δύο ἐγκλήματα ἐπάγειν τῷ φεύγοντι τὸν κατήγορον, 
ὡς πεποιηχότι ἢ μέλλοντι πράττειν, ὡς. ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ ὃμό- 
σαγτος ἐν συμποσίῳ τυραγνήσειν καὶ τοῦ πένητος τοῦ τυραννοχτο-- 

γήσειν ὁμόσαντος, τοῦ νεκροῦ ἀσκυλεύτου εὑρεϑέντος" ἀμφότερα γὰρ 
συμπλέκων, τὸν τὲ τοῦ πένητος φόνον καὶ τῆς τυραννίδος τὴν ἐπό- 

ϑεσιν,. κρίνει τὸν πλούσιον" διαφέρει δὲ τῶν μὲν ἁπλῶν τῷ εἶναι 
διπλοῦς τοῦ δὲ ἐμπίπτοντος τῷ ἐκεῖ μὲν τὸ χρῶμα μὴ ἔξωϑεν ἐπι- 

γοεῖσθαι » ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ κεῖσϑαι τῷ προβλήματι, ἐγταῦϑα δὲ Eto- 
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γὴν γίνεται τῶν χεφαλαίων. ἱστέον δὲ, ὅτε ἐνίοτε iv τοῖς 
ἀντεγχληματικοῖς xoci δύο εὑρίσκεται τὰ ἐγχλήματα" σπά- 
γιον μέντοι τὸ τοιοῦτόν ἐστι xal σχεδὸν TOig πλείστοις 
τῶν τεχνογράφων σεσιγημένον" οἷον πένης xci πλούσιος 

ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά " ἀπώλεσεν ἐσθῆτα ὃ πλούσιος, κή- 5 

Qvyuo περὶ τῆς ἐσθῆτος πεποίηται" ὕστερον εὗρεν ἐπὶ 

τῆς κλίνης τοῦ πένητης ὃ πλούσιος τὴν ἐσθῆτα" καὶ ὃ 
μὲν χρίνει αὐτὸν λῃστείας, ὁ δὲ πένης τὸν πλούσιον μοι- 
χϑείας.- 

Διπλοῦς τέλειος γίνεται , δτ᾽ ἂν δύο πράγματα καὶ δύο πρόσωπα 40 

χρινόμενα ἔχῃ" οἷον Αἰσχίνης καὶ δΔημοσϑένης ἀπὸ τῆς παρὰ or 

᾿ λίππον ἥκοντες πρεσβείας ἀντεγκαλοῦσι δώρων ἀλλήλοις , ἐπειδὴ ὃ 

μὲν χρυσίον εὕρηται κατορύττων, O “ημοσϑένης" ὃ δὲ ἀπολογίαν 

παραπρεσβείας γεγραφὼς, Αἰσχίνης" ἐνταῦϑα ἢ μὲν τῶν ἐλέγχων 

ἀἁπαίτησις ἐπειδὴ ἰσάζει, ἐκλέλοιπεν" τοῖς δὲ λοιποῖς κεφαλαίοις ἐπὶ 15 

ἀμφοτέρων χρηστέον διττῶς" οἷον ἐγὼ uiv ovx ἂν ἐβουλήϑην παρα- 
πρεσβεῦσαι διὰ τόδε" σὺ μέντοι ἐβουλήϑης ἂν διὰ τόδε" καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ὁμοίως ἕν πρὸς ἕν ἀντιϑέντες ᾿ἐξετώσομεν" τὸ γὰρ διε- 

λεῖν καὶ χωρὶς μὲν ἀπολογήσαοϑαι δι᾽ ὅλων τῶν »φαλαίων » χζω- 

οἷς δὲ κατηγορῆσαι πάλιν τοῖς αὑτοῖς πεφαλαίοις, pix ἀγωνιεστι- 20 

xo», ἀλλὰ καὶ σφόδρα ὕπτιον, συμπλέκειν οὖν δεῖ, 

^ Μαρκελλίνου. δείκνυσι καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ 
εἶδος τοῦ στοχασμιοῦ" διπλοῦν γὰρ τέλειον ἐχάλεσα δη- 

Oe» τοῦ προβλήματος ἐπινοεῖσθαι" καὶ τῷ ἐκεῖ μὲν ἕν μόνον εἶναι 

τὸ ἐπαγόμενον ἔγχλημα κατὰ τοῦ φεύγοντος προσώπου" ἐνταῦϑα δὲ 

δύο" τοῦ δὲ προκατασκεναζομένου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν ὃ 
φεύγων συνειδότος κρίνεται πάντως, ἐνταῦϑα δὲ, ὡς αὐτὸς κακόν 
τι πράξας ἢ μέλλων ποιεῖν" καὶ ἐν μὲν τῷ προκατασχευαζομένῳ τὸ 

προηγούμενον ὃ O φεύγων τελευταῖον ἐξετάζει, τὸ δὲ μὴ καταπροη- 

γούμενον πρότερον" ἐν δὲ τῷ συγκατασκευαζομένῳ ὁμοίως ὑπὲρ ἀμ- 

φοτέρων τῶν ἐγκλημάτων ἀπολογεῖται ὃ φεύγων, oUy ὡς συνειδὼς 
ἄλλῳ τινὶ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς ὧν ὃ πράξας. Sequitur Titulus: negi 

ὅρου.  - 
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λονότε ὡς δύο ζητήματα ἁπλᾶ στοχαστικὰ ἔχοντα τέ- 

λεια ἐφ᾽ “ἕν: ἐγχλήματι" εὲ γὰρ ὃ ἁπλοῦς τέλειός ἐστιν 
1820 πρᾶγμα ἕν. ἔχων καὶ πρόσωπον χρινόμενον, διδάξας 

τοῦτο φανερὸν ἐποίησε τὸν διπλοῦν τέλειον οἷός ἐστεν, 
δ ὅτι δύο πράγματα ἔχει καὶ δύο πρόσωπα ix διαφόρου 
ποιότητος" δῆλον τοῦτο» ἀπὸ τοῦ παραδείγματος Αἰσχίνου 
xal Δημοσϑένους" διάφορος γὰρ τῶν προσώπων ἡ ποι- 

᾿ὅτης καὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις" ἑτέρα μὲν γὰρ Ai- 
σχίνου ποιότης, ἑτέρα δὲ Δημοσθένους, ὡς ἀπὸ τῆς loro- 

40 ρίας παρειλήφαμεν" καὶ τὰ πράγματα δὲ διάφορα" ὃ 
μὲν γὰρ ἥλω χρυσίον κατορύττων, ὃ δὲ ἀπολογίαν παρα-- 
πρεσβείας γεγραφώς" τὸ δὲ ἔνχλημα ὃ ἀντεγκαλοῦσεν 
ἀλλήλοις ἕν, φημὶ δὴ τὸ τῆς δωροδοχίας, εἰρηχὼς δὲ 
ὃ τεχνικὸς καὶ τοῦ τελείου διπλοῦ τὸ παράδειγμα, ἐπε- 

46 φέρει εὐθέως καὶ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ποιεῖσϑαε 
διοριζόμενος" πλὴν τῆς ἐλέγχων ἀπαιτήσεως" ἀναγχαίως 
δὲ ἐχλείπει αὕτη, διὰ τὸ ἐξισάζον" φύσει μὲν γὰρ ἔχεε 
τὸ χεφάλαιον, ἐκλείπει δὲ διὰ τὸ ἐξισάζειν" ὥσπερ γὰρ 

οὗτος ἀπαιτεῖ, xaxsivog 15 ἀπαιτήσει" παρατήρησαει δὲ τὸ 
30 ἐνταῦϑα,, ὅτι oUx ἐν παντὶ στοχασμῷ ἀντεγχληματιχῷ λέ- 

ye, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ξητήματε τούτῳ ἐν ᾧ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλ- 
λήλοις Δημοσϑένης καὶ Αἰσχίνης" ἴσως γὰρ ἐν ἄλλῳ 

ἀντεγκληματικῷ εὑρεϑήσεται ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὅταν * 
διαφορᾶν τινα σαφεστάτην ἔχωμεν τῶν χρινομένων προσ-- 

45 πων" οἷον εἰ δύο ἀντεγχαλοῖεν ἀλλήλοις φαρμακείας, 
ὧν ὃ μὲν ἰατρὸς ἢ, ὁ δὲ ἰδιώτης" ἐνδέχεται γὰρ ἐνταῦ- 
Ü« τὸν ἕτερον, τὸν ἰδιώτην, ἐλέγχων ἀπαίτησιν ποιεῖ- 
σϑαι" λέξει γάρ, τίς μοι τὸ φάρμαχον δέδωχε; παρὰ 
τίνος ὠνησάμην; εἰπὲ τὸν κομίσαντα" σὲ γὰρ οὗ συνε- 

50 χώρει δεηϑῆναι παρ᾽ ἑτέρων λαβεῖν ἡ τέχνη" δῆλον οὖν 

ὡς ovx ἐξισάξει διὰ τὸ τὸν ἕτερον ἐπιστήμονα τῆς τέ- 
χνης Ovro μὴ δεῖσϑαι τοῦ δώσοντος φάρμαχον, μηδὲ δύ- 

9 Ald. τὸ, scripsizovro. 10 Ald.xuxsivo, scripsi κἀκεῖνος. 4 ὅταν 

A 
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νασϑαι ἀπαιτεῖν τὸν πεπραχότα᾽ εὐπορεῖ γὰρ τῶν 2. 

ἑαυτοῦ φαρμάχων τεχνίτης ὦν" οὕτως ἄρα ποτὲ ἐλέγχων 
ἀπαίτησις ἐν τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς συμβήσεται ἐχ 
τοῦ ἑτέρου μέρους. Διττὼς. τί ποτέ ἐστι τὸ διττῶς" 
ὦστε τὸ μὴ ξητεῖν αὑτὸς ἡμῖν ἐτεχνολόγησε καὶ τῆς ὅ 
ἐργασίες τὸν τύπον παρέδωχεν" xsqaAcióv φησιν ἄντι- 

᾿τιϑέντας κεφαλαίῳ" οἷον ἐγὼ μὲν οὐχ ἐβουλόμην διὰ 
τόδε" σὲ δὲ εἰχὸς προδοῦναι διὰ τόδε᾽ οὕτω γὰρ τὴν 
βούλησιν ἐργάζονται" ix τῆς ἰδίας ποιότητος ἕχαστος 'W 
τὰς ἀφορμὰς δεχόμενος "Υδιάφορος γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἡ 10 
ποιότης" ἐρεῖ τοίνυν ὁ Ζημοσθϑένης πολλὰ, τὰς γορη- 
γίας, τὰς εἰσφορὰς, τῶν αἰχμαλώτων τὰς λίσεις, τὰς 

ἰδίας φιλοτιμίας, τὴν τῶν “χρημάτων καταφρόνησιν" 

ὁμοίως δὲ καὶ Aufyivue εἰ τύχοι τὰ ὅμοια διαπραξάμε- 
. yog ἐκ τῶν ἑαυτῷ προσόντων ἰσχυρῶν τὴν βούλησιν 15 

κατασχευάσει" O δὲ τρόπος τῆς ἐργασίας πρόδηλος, κε- 
φάλαιον γὰρ ἀντιτίϑησιν ἔχαστος χεφαλαίῳ" οὕτω γὰρ 
ὃ λόγος ἔσται γοργότερος χαὶ ἀγωνιστικώτερος, n, mpg 

ἕν ἀντιτάξαντος τοῦ ῥήτορος" & γὰρ ἕκαστος τὰ οἷν 

κεῖα πάντα εἴποι xot. ἰδίαν πρὸς τῷ τὸν λόγον ἐργάξε- 30 

σϑαι ὕπτιον, καὶ οἱ διχασταὶ ἀμνημονοῦσι τῶν ὑφ᾽ 
ἑχατέρου λεγομένων" ἐχεῖνο δὲ χρὴ γινώσχειν, ὡς δεῖ 
τὴν ἰδίαν προτάττειν ἀπολογίαν, ἐπάγειν δὲ τὴν κατηγο- 
οἷαν δευτέραν" οὕτω γὰρ ἂν εὐπειϑέστερον ἕξομεν àxbo- 
ατὴν, μετὰ τὴν ἀπολογίαν ἑαυτῶν τοῦ ἀντιδίκου τὴν 25. 
κατηγορίαν ἐπάγοντες" τὸ γὰρ πρότερον ἑαυτοὺς τῆς αἷ- 
τίας ἀπολῦσαι δεινὸν sig τὸ πεῖσαι τὸν δικαστήν" πῶς 
γὰρ ἂν τις εὐπρεπῶς ἑτέρου κατηγορήσει αὐτὸς ὧν ὕπο- 
fiTOg καὶ πρὸς τὴν χατηγορίαν ἀπίϑανος" οὕτω xav τῷ 

ὑπὲρ τοῦ στεφάνου Δημοσϑένης ἀντεξήτασε λέγων" ἐπδι-- 39 
δὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, σχέψασϑε τὶ 
ὑμῶν ἑκάτερος προείλετο" ἐγὼ μὲν τοίνυν τόδε" σὺ δὲ 

διαφορὰν --- --- κρινομένων Àld. per lacunam om. 2. Ald. τόν. 
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τόδε" εἰ γὰρ καὶ μερικῶς ἐκεῖ ἀντεξήτασεν" ἀλλὰ σχόπει τὴν 
δύναμιν τοῦ ϑεωρήματας, καϑολικῶς γὰρ μᾶλλον ἐν τοῖς 
τοιούτοις μεταχειριξόμενος πείσεις πλέον τὸν δικάζοντα" 

ε οἷον τίς ὃ γραμματεύς" καϑόλου καὶ τίς ὃ δωροδόχος. 

Zwuwnargov. Ἔστι φησὶ xoi διπλοῦς τέλειος, Or 

ἄν δύο ἔγῃ ξητήματα τέλεια ἐφ᾽ ἑνὶ ἐγκλήματι" δύο }έ- 

yo πρόσωπα ix διαφόρου ποιότητος" καὶ δύο πράγματα 
, ἐκ διαφόρου φύσεως" ἐν τῷ τοιούτῳ δέ φησι στοχασμῷ 
ἐχλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, διὰ τὸ ἰσάζειν, ovx 

40 ἀεὶ δὲ" εὑρίσχεται γὰρ, ὅτ᾽ ἂν διάφορον ἢ τέχνην ἢ ro- 
χὴν ἔχωμεν τῶν προσώπων τῶν χρινομένων " οἷον τέχνην 

ν εἰ δύο τινὲς κατηγοροῖεν ἀλλήλων φαρμακείας" ὧν 
0 μὲν ἱατρὸς, ὁ δὲ ἰδιώτης" ἐνδέχεται γὰρ τὸν ἰδιώτην 
δἰπεῖν, τίς μοι τὸ φάρμακον δέδωχεν" ὃ γὰρ ἰατρὸς Eyes 

45 παρὰ τῆς τέχνης" καὶ τοῦ γορηγοῦντος οὐ δεῖται" ἐπὲ 
δὲ τῆς τύχης οὕτω" τύραννος ἐκ τοῦ δήμου ἰατρὸν με- 
ταπεμψάμενος ἤτησεν ἀλεξιφάρμαχον, φήσας ὑπὸ τοῦ 
συνήϑους δηλητήριον 3 εἰληφέναι λαβὼν τέϑνηκε χαὶ ἀμ- 
φισβητοῦσι τοῦ γέρως ἀμφότεροι" ἐνταῦϑα ἢ μὲν τέχνη " 

30 αὑτή᾽ ἰατροὶ γὰρ ἀμφότεροι" ἐπειδὴ δὲ συνέβη τὸ μὲν ἀπὸ 

᾿ τοῦ δήμου ἥχειν» τὸν δὲ τοῦ τυράννου εἶναι, ἐμπίπτει τῶν 
ἐλέγχων ἡ ἀπαίτησις" ἐρεῖ γὰρ ὃ τοῦ τυράννου ἰατρὸς " 
δεῖξον εἰ σὺ δέδωχας τῷ τυράννῳ τὸ δηλητήριον" σὺ 
μὲν γὰρ ἐν τῷ δήμῳ ὧν ἔνϑα πάντες ἐχϑροὶ τυραν- 

| 35 Μέδος, ἠδύνο τισὶν ἀναχοινώσασϑαι * ἐγὼ δὲ οὐχ ἡδυνά- 
μὴν τῷ τυράννῳ συνὼν xol ὑποκείμενος, καὶ οὐδενὶ 
συνὼν πλὴν τοῖς τοῦ τυράννου" τὸ δὲ γρῶμα οὐχ tU- 
κατάληπτον τοῖς παλαιοῖς" λέγοντος γὰρ τοῦ ἰατροῦ τοῦ 
προτέρου, πῶς οἷόν τέ σε δοῦναι τῷ τυράννῳ δηλητήριον 

so μάλιστα δι᾿ ἐμὲ ὑποπτευόμενον᾽ πάντως γὰρ αὐτόν σε γεύ- 
σασϑαι ηἡξίωσεν" ἐρεῖ ὅτε τοῦτο εἰδὼς, ἀλεξιφαρμάκῳ éav- 
τὸν προησφαλισάμην. Οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἡβου- 

5 Ald. δηλητηρίου. — 1. 23. Aid. TOU τυράννου. et p. 445. 
l. 10. 0 ve ὃ ἐπὶ. 

Lj 
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λήϑην" εἰρηκὼς ὅτι ἐχλείποε ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις 
εὐθὺς ἐπάγει περὶ βουλήσεως" τὸ dà παραγραφικὸν παρ- 
ἥχεν᾽ εἰχότως. ὅτι ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ἔχομεν τὴν 
χρίσιν διαβολήν" ἔχει δὲ 0 μὲν Δημοσϑένης λέγειν, ὅτε 

χρυσίον ἴδιον χατώρυττον" ὁ δὲ Αἰσχίνης ὅτε ἔγραφον 5 
μελέτης ἕνεχα xoi γυμνασίας " οὐχ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν 
διπλῶν ἐχλείπει τὸ παραγραφικόν" οἷον ὦ ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" 
δύο τις ἔχων παῖδαρ τὸν ἕτερον ἀπεχήρυξεν. ἐτελεύτη- 
σεν εἰπὼν ὡς ὑπὸ τοῦ παιδὸς TeÜwixow ἀντεγχαλοῦσιν 

ἀλλήλοις, O τε ἐπὶ. τῆς οἰχίας, xol ὃ ἀποχήρυχτορ" δύ- 10 
ψαται γὰρ ὃ ἀποχήρυχτος εἰπεῖν, ὅτι OU δεῖ με χρίένε- 
σϑαι" πῶς γὰρ εἶχον δηλητηρίῳ ἢ τινι ἄλλῳ τὸν πατέ- 

θα ἀνελεῖν, Og ἐχτὸς τοῦ πατρὸς διῆγον ἀποχεκηρυγμέ- 

voc* τῶν δὲ διπλῶν στοχασμῶν οἱ μὲν χᾳτὰ ἀμφισβή- 
τησιν, οἱ δὲ ἀντεγχληματικχοί" καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν 45 
μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν δύο ἰατρῶν τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ 

.' γέρους“ ἀντεγχληματικὸς δὲ ὡς ἐπὶ Δημοσθένους καὶ Ai- 
σχίνρυ ἀντεγκαλούντων ἀλλ λοις e ἐπειδὴ οὖν dy τούτῳ 
ἐχλείπει 7 τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὡς εἴπομεν, ὁμοίως 

δὲ καὶ τὸ παραγραφιχὸν διαιρεῖται λοιπὸν, βουλήσει δὲ- 20 
"Àj, δυνάμει διπλῇ, τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ 

τούτοις διπλοῖς" ἀντιλήψει εἰ τύχοι διπλῇ, μεταλήψει O- 
μοίως, μεταϑέσει αἰτίας, πιϑανῇ ἀπολογίᾳ, οὐ πάντως 

δὲ ταύτην ἔχει ὁ διπλοῦς διὰ τὸ ἐξισαζειν" καὶ ταύτῃ 
πολλάκις" δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις στοχασμοῖς ἀπολογεῖσϑαι 25 
πρότερον" εἶτα ἀντικατηγορεῖν χεφαλαιον χεφαλαίῳ ἀν- 

τιτιϑέντας πρότερον " πρότερον γὰρ ἐξετάσομεν τὴν τοῦ 

Δημοσϑένους βούλησιν: εἶτα οὕτω τὴν «Αἰσχίνου " λαμ- 
βάνοντες καὶ τὰς αἰτίας δι᾽ ἃς ἐβούλετο ἂν πᾳραπρεσ- 

βεῦσαι" τινὲς δέ φασιν οὐδὲ δύναμεν ἐμπίπτειν ἐπὶ τοῦ 30 
τοιούτου" τί γὰρ μᾶλλον Aioxivnę ἡἠδυνήϑη ἂν ἢ Anuo- 
σϑένης; ovx ὀρϑῶς δὲ λέγουσιν" δυνάμεϑα γὰρ ἔκ τι- 

vog περιστάσεως διαφορᾶν τινα εὑρεῖν" ἔχεις δὲ διπλοῦν 
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στοχασμὸν παρὰ ᾿Ὑπερίδῃ ἐν τῷ Δηλιακῷ " ἐχϑησόμεϑα 
δὲ τὰ εἰρημένα ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι σαφὲς τὸ λεγόμενον " 

ἀφίχοντό τινὲς εἰς 4ηλον ἄνϑρωποι «Αἰολεῖς πλούσιοι 

χρυσίον ἔχοντες, πολὺ χατὰ ϑεωρίαν τῆς Ελλάδος, ἀπο- 

5 δημοῦντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν, οὗτοι ἐφάνησαν ἐν ἹῬηνείᾳ ἐχ- 
. 184 βεβλημένοει τετελευτηκότες" τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου 

ὄντος, ἐπιφέρουσι Δήλιοι τοῖς ἹΡηνεῦσιν αἰτίαν ὡς αὐ-- 
τῶν ταῦτα πρποιηχότων, καὶ γράφονται τὴν πόλιν v- 
τῶν ἀσεβείας, οἱ δὲ Prvtis ἡγανάκτηνταί τε τῷ πράγματε 

$0 xal πρρσχαλοῦνται Δηλίους τὴν αὐτὴν δίκην" οὔσης δὲ 
τῆς διχασίας, ὁπότεροί εἰσεν οἱ τὸ ἔργον πεποειῃηχότες, ηρώ- 
των οἱ ἹΡηνεῖς τοὺς Δηλίους, δι’ ἣν αἰτίαν ὡς αὑτοὺς 

ἀφίκοντο" οὔτε γὰρ λιμένας εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς οὔτε ἐμι-- 
N πόριον, οὔτε ἄλλην διατριβὴν οὐδεμίαν" πάντας τε ἀν- 

45 ϑρώπους ἀφιχνεῖσϑαι πρὸς τὴν 4ῆλον ἔλεγον xol αὐτοὶ 
τὰ πολλὰ ἐν Δήλῳ διατρίβειν" τῶν δὲ Δηλίων ἀχοχρινο- 
μένων αὑτοῖς ὅτι ἱερεῖα ἀγοράσαντες οἱ ἄνθρωποι διέ- 
βησαν εἰς τὴν Ῥηνειαν᾽ διὰ τί οὖν, ἔφασαν οἱ 'Ῥηγεῖς, εἰ 
ἑερεῖα ἧκον ὠνησάμενοι, ὡς φατὲ, τοὺς παῖδας τοὺς ἀχο- 

20 λούϑους οὐκ ἤγαγον τοὺς ἄξοντας τὰ ἱερεῖα, ἀλλὰ παρ᾽ 
ὑμῖμ ἐν Δήλῳ κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ μόνοι διέβησαν" πρὸς 
δὲ τούτοις τριάχοντα σταδίων ὄντων ἀπὸ τῆς διαβάσεως 
πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἹῬηναέων τραχείας οὔσης ὁδοῦ, δε᾽ 
ἧς ἔδει αὐτοὺς πορευϑῆναι ἐπὶ τὴν ἀγορασίαν, ἄνευ 

| 36 ὑποδημάτων διέβησαν" ἐν Δήλῳ δὲ τῷ ἱερῷ ὑποδεδεμέ-- 
γον περιεπάτουν᾽" ἐκ τοίνυν τούτων ἔστι γνώριμον ὅτε 
παρὰ τῶν ἀρχαίων ἡ τέχνη καὶ al στάσεις εἰλημμέναε 
εἰσίν" ἔστε xol ἕτερον εἶδος διπλῶν, ὃ παρά τισι μὲν, 
εὕρηται τῶν τεχνικχῶν, ἹἙρμογένεε δὲ οὐκ εἴρηται" ὃν 

80 καλοῦσί τινες διπλοῦν μονομερὴ" ἐν ᾧ δύο μὲν πράγμα- 
τὰ εἰσι καὶ πρόσωπα κρινόμενα, ἕν δὲ τὸ κατηγοροῦν" 
olov Aioxivnę καὶ Δημοσθένης: ἐκ τῆς χατὰ Φίλιππον 
ἐπανήχοντες πρεσβείας, ὃ μὲν χρυσίον εὕρηται κατορύτ- 
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των, ὃ δὲ παραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφων καὶ ὝὙπε- 
ροίδης ἀμφοτέρων κατήγορος, διπλοῦς δὲ ἀτελὴς, ἐκ μὲν 
τῶν πραγμάτων, 0T ἂν μόνα τὰ πράγματα χρίνηται" 
οἷον δύο ῥήτορες πρεσβεύσαντες παρὰ τύραννον καὶ 
ἐπανήχοντες ἀλλήλοις ἀντεγχαλοῦσε δώρων, ἐπειδὴ ὃ μὲν 5 
χρυσίον εὕρηται κατορύττων, 0 δὲ ἀπολογίαν παραπρεσ- 
βείας γεγραφώρ᾽" ἐνταῦϑα μὲν πρόσωπα ἰσάζοντα ovx 
ἐπιδέχεται ἐξέτασιν" τὰ δὲ πράγματα διαφέροντα ἐξετα- 
σϑήσεται" πάλιν οὖν ἡ μὲν βούλησις καὶ ἡ δόναμις éx- 
λέλοιπϑ᾽ τοῖς δὲ ἄλλοις ὁμοίως διαιρεϑήσεται κεφαλαί- 40 
org οἷςπερ ^ καὶ ὁ τέλειος διπλοῦς κατὰ ἀντεξέτασιν- 

Μαρκελλίνου. ᾿Ισάξει 5 τὰ πρόσωπα, διὸ οὐχ 
ἔχει ποιότητα" τὸ τοίνυν τοιοῦτον ζήτημα εἰς μόνην τὴν 

- τῶν πραγμάτων ζήτησιν περιστήσεται, τῶν προσώπων. 
οὐδὲν συμβαλλομένων πρὸς τὴν κατασκευήν" πρῶτον 15 
μὲν ὅτι ἄδηλος αὑτῶν φύσει 7 ποιότης" ἐσχάτην οὖν 

αὐτῶν ἔχομεν τὴν τάξιν ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν προσώπων" 
ἔπειτα ὡς εἶπον ὅτι ἐξισάξει αὐτῶν ἡ ποιότης" ἁπλῶς ὁ 
οὖν ψιλὴν αὐτῶν τὴν προσηγορίαν ἔχομεν, ἡ δὲ διαίρε- 
σις ὁμοίως τῶν τοιούτων οὐκ ἄδηλος" τὰ μὲν γὰρ τοῦ 30 
προσώπου κεφάλαια, ἀναγκαίως ἐκλείποντος τοῦ προσώ- 
«σου, φημὶ δὴ βούλησις xai δύναμις, τὰ δὲ τοῦ πράγμα- 
τος εὑρεθήσεται" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὃν στερὶ τοῦ T&- 
λείον διπλοῦ μελετηϑήσεται τοῖς ἐμπίπτουσιν, ἕν πρὸς 
f» ἀντιεξιϑέντων ἡμῶν κεφάλαιον. 25 

LI 

"Ex δ᾽ av μόνων προσώπων διπλοῦς γίνεται στοχασμὸς Or ἂν μόνα 
τὰ πρόσωπα κρίνηται" οἷον ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ὃ ἀριστεὺς ἐτε-- 
λεύτα μητρυιὰν ἔχων καὶ αἰχμάλωτον παλλακίδα καὶ ἀντεγκαλοῦσιν 

ἀλλήλαις" ἐνταῦϑα μόνη. ἣ βούλησις καὶ ἣ δύναμις ἐξεργάζεται, ἃ 

δὴ καὶ φύσει τοῦ προσώπου ἐστὶν ἴδια, τὰ δ᾽ ἄλλα 80 
πάντα ἰσάζει. 

Σωπάτρου. ᾿Ιστέον ὡς ἐνταῦϑα ἡ περὶ τὸ πρό- 

4 Ald, εἴπερ. Par. olgmeg. 5 Par. ἐξισάζει. 6 Ald. ἁπλοῦς. | 
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σωπον ὑποψία τῷ ἰσάζειν ἔμεινεν ἀνεξέταστορ" ὃ yap 
&y ἡ ἑτέρα περὶ τοῦ φαρμάκου κατασχευάσῃ, τοῦτο καὶ 
ἡ ἑτέρα, εἰ γὰρ ἡ αἰχμάλωτος φήσει πρὸς τὴν μητρυι- 
ἂν, ὡς δυσμενείᾳ τῇ περὶ τοὺς προγόνους χρατουμένη 

b roũro εἰργάσατο, τοῦτο cl ἢ μητρυιὰ τῇ αἰχμαλώτῳ 
. ὡς τεχμήριον τῆς φαρμακείας. ἐπενέγχοι, δυσμενῶς τὸ 

185 αἰχμάλωτον ἅπαν πρὸς τοὺς ἀριστέας διακέίμενον ἀπο- 

φαινομένη, βούλησις δὲ χαὶ δύναμις ἐξετάξεται οὕτω". 

φήσει γὰρ ἡ αἰχμάλωτος" ἐγὼ μὲν ovx ἂν ἐβουληϑὴν 

40 τὸν χοινωτν μοι τοῦ βίου τὸν χηδεμόνα * τὸν φίλτατον. 

ἀνελεῖν" μέγιστον γὰρ εἰς πὲρίστασιν γυναικὶ ἡ χατὰ 

τὸν γάμον χοινωνία" oU δὲ ὡς ἐχϑρὸν τὸν πρόγονον 
ὁρῶσα καὶ ἅμα διὰ τὴν πρὸς με ζηλοτυπίαν ἐβουλήϑης" 
ἀλλὰ καὶ ἡδυνήϑης" οὐδὲν γὰρ ἐμποδὼν τῇ ἐπιβουλὴ τῷ 

45 οἰκείως δοκεῖν πρὸς τὸν πρόγονον ἔχειν, xol διὰ τοῦτο 
ἀφυλάχτως ἐκείνου πρός σε διαχειμένου" ὡσαύτως καὶ ἡ 
μητρυιὰ πλέον ἰσχύουσα τῇ δυνάμει ἐρεῖ" ὡς ἐγὼ μὲν εἶ 

æcœr ἐβουλήϑην, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ ἠδυνήϑην" ὑπόπτως ἀεὶ. 
τῶν προγόνων ταῖς μητρυιαῖς διαχειμένων" ἄλλως τε δὰ 

30 οὐδὲ ἐβουλήϑης εἰχόνα μοι τοῦτον μόνον τοῦ ανδρὸς 
ζῶσαν περιληφϑέντα ἀφανίσαι" σὺ μέντοι, καὶ ὅτε μὲν 
τὸ δυνατὸν εἰπεῖν σοι οὐδεὶς ἂν ἀντερεῖ λόγος" ἐν προσ- 

, ποιήσειε γαμετῆς πᾶν ὁτιοῦν xol πράττειν σου xal πεί- 
ϑειν ἐχεῖνόν cos τῷ βουλήματι δυναμένης" ἕπεσϑαι δέ 

35 σοι καὶ τῇ δυνάμει TO: βούλεσθαι ἐκεῖνος ἂν ἀμφιβάλοι" 
ὃς ὠμότητα βάρβαρον ἡγνόησε xol ἀσπλαγχνίαν οὐδὲν 

ἧττον ὀϑνείων περὶ τὰ φίλτατα διαχειμένην" ἄλλως δέ 
vs καὶ ἡ πρὸς τὸ οἰχεῖον ἐπανάζευξις συγγενές" ἢν ov- 

δὲν οὕτως ὡς τὸ ἐχποδὼν χαταστῆσαι τὸν ἀνδραποδισά-- 

80 μένον xal κεχζημένον προὐξένει τῆς κατηναγχασμένης ? ot- 

κειότητος προτιμοτέρα" ἡδίων γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις 

- 7 
4 Ald, κηδαιμόνα. . AM. καταναγκ. 



b 

x 

e ΕΙΣ ZSTAAXEIZ 419 

ἡ ἐπὶ τῆς ἐνεγχαμένης διατριβὴ κἂν εὐτελὴς τῆς ἐπ᾿ 
ἀλλοδαπῆς εὐτυχεστέρας διαγωγῆς. Ὅμηρον συνέπαινον 
λάμβανε τοῦ λόγου καὶ ᾽Οδυσσέα ὑπόδειγμα, ὃς τὴν μετὰ 
Κίρκης συνοίκησιν, χαίτοι ϑεᾶς, τῆς μετὰ Πηνελόπης 
φαυλοτέραν ἡγήσατο, * τοῦ -δὲ ἀνωτέρω ἐπιχειρήματος δ 

Μήδεια ἡ Κολχὶς εἰς παραδείγματος ? λόγον ἀρχέσερ 

οὕτως ἀπηνῶς περὶ τὰ φίλτατα διατεϑεῖσα" χαὶ ἢ κοι- 

"xn πάντων ἀνθρώπων περὶ τῶν βαρβάρων ὑπόληψις. 

Μαρκελλίνου. Ὥσπερ διπλοῦς ἀτελὴς ix πρα- 
γμάτων o μόνα ἔχων τὰ. πράγματα, οὕτω διπλοῦς ix 10 
προσώπων ὃ μόνα ἔχων. χρινόμενα πρόσωπα" καὶ ὥσπερ 
ἐν ἐχείνῳ λείπει τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια, οὕτω xay 
τούτῳ λείπει τὰ τοῦ πράγματος" τὰ δὲ ἄλλα ἔχει" 

μὲν οὖν πράγματα ἐξισάζει ἐνταῦϑα, τὰ δὲ —— 
διάφορα ὄντα ἐπιδέχεται ἐξέτασιν * ἔστι δὲ ϑαυμᾶσαι 15 
πάλιν ἐνταῦϑα, πὼς ὁ τεχνικὸς ἁπλοῦν ἐχ προσώπων 
μόνον στοχασμὸν οὐ φάσχων εἶναι, διπλοῦν ix προσώ- 

σῶν μόνον συνιστάμενον εἶναι συγχωρεῖ" 7) μὲν οὖν αἷ- 

τία τοῦ τεχνιχοῦ καὶ ἀπολογίά τοιαύτη" οὐδὲ ἐνταῦϑα 

καϑάπαξ ἐχλείπειν τὸ πρᾶγμα βούλεται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 20 

ἀσώτου, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμπίπτει χἀνταῦϑα τὰ πρᾶγμα" διὰ 

᾿ δὲ τὸ ἰσάζον ἐχλείπερ" ἀλλὰ χἀνταῦϑα οὐ καλῶς" εἰ γὰρ ᾿ 
καὶ διὰ τὸ ἰσάζον ἐχλείπει, Oumg ἐξέτασιν ovx ἐπιδέχε- 
ται ὥστε οὐδὲ μίαν γορηγίαν ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
ἔχει" ἀλλ᾽ ἅμα τῇ φύσει μόνον, οὐκ ἐργασίᾳ χεῖται τὸ 35 
πρᾶγμα" ἀδύνατον γὰρ μὴ ἐμπίπτειν σημεῖον κατὰ φύ- 
σιν, οὐ πάντως δὲ ἐξεταζόμενον" δῆλον οὖν. ὡς χἀνταῦ- 

ϑα σφάλλεται" ἡμεῖς δὲ φαμὲν ὅτι καὶ ὁ ἁπλοῦς i» 
προσώπων μόνων συνίσταται καὶ διπλοῦς ix προσ- 

ὠπων, ὥσπερ O προκείμενος" πρᾶγμα γὰρ παντελῶς οὐκ 30 
ἔχει κρινόμενον" οὔτε γὰρ κὗται πεπραχασὶ τε, οὔτε ἄλ- 
λου πράξαντος ἄντιχρυς εἰς αὐτὰς ἀναφέρεται" ἡ οὔτε 

2 Ald. παράδειγμα, ὅ Ald. ἀναφέρηται. 
Rhetor. IV. 
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μὴν ἄλλου ὄντος φανεροῦ τοῦ πράξαντος ἐξ ὑποψίας 
κρίνονται᾽ διαιρεῖταν δὲ ὡς προειρήχαμεν ὃ τοιοῦτος 
στοχασμὸς τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις χεφαλαίοις" ἐν- 
ταῦϑα τὰ τοῦ πράγματος ἐχλείπει χεφάλαια" τὰ δὲ τοῦ 

δ προσώπου μόνα ἐμπεσεῖται" ὅτι ἐγὼ μὲν οὐχ ἂν ἐβου-. 
λήϑην αὐτὸν ἀνελεῖν εὖ παϑοῦσα ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐχ 
ὡς δούλῃ pot ἐχρήσατο ἀλλ᾽ ἐπεχούφιξε, τὰς συμφορᾶς, 

σὺ δὲ βούλου ὡς μητρυιὰ φϑονοῦσα τῷ προγόνῳ ἀρε- 

στεύσαντι" xol ἐγὼ μὲν οὐχ ἠδυνάμην ἐν αἰχμαλώτου 

10 xal διακόνου τάξει τυγχάνουσα, σὺ δὲ ἠδύνω χρατοῦσα 
, ἐν τῇ οἰχείᾳ" ἡ δὲ μητρυιὰ ἐρεῖ, ὅτι οὐχ ἅμα τῷ ὀνό- 

186 ματι τῆς μητρυιᾶς καὶ τὸ πολέμιον φαίνεται, ἐπεὶ μη- 
τέρων χρηστότητος ovx ἐπελιπόμην mepi αὐτὸν καὶ ὅσα 
τοιαῦτα " σὺ δὲ ἡβούλου μνησιχακοῦσα ὑπὲρ ὧν σε ἐξην- 

15 δραποδίσατο καὶ τὴν σὴν πατρίδα" xal ἐγὼ μὲν ovx 
ἠδυνάμην, οὐδαμοῦ μόνῳ συνοῦσα αὑτῷ, σὺ; δὲ ἠδύνω 

συγχαϑεύδουσα καὶ νυχτὸς μόνῳ συνοῦσα αὑτῷ οἷα εἶ- 
κὸς παλλαχίδα" ὁμοίως δὲ xol τοῦτο ἀτελὲς ἐκ μόνων 

πραγμάτων" οἷον περιεχύπησαν οἱ ἑρμαῖ καὶ ἀντεγκα- 
20 λοῦσιν ἀλλήλοις ᾿Δλκιβιάδης xol Νικίας" ἐνταῦϑα πρά- 

γματα μὲν οὐχ ἔτι, ποιότητες δὲ μόναι" ἐλέγχει δὲ αὐ-- 

τὸν ἐνταῦϑα ὃ τεχνικὸς , ͵ ἀποϑέμενος μὲν ὡς οὐχ ἔστιν 

ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, ὅτε περὶ τοῦ ἀσώ- 
€ov διελέγετο" δεικνὺς «δὲ πάλιν, ὡς οὐκ ἔστι διπλοῦς 

25 ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων" εἰ γάρ ἐστιν ἐν διπλῷ 
στοχασμῷ "uy κχρινόμενον πρᾶγμα, δῆλον ὅτε καὶ ἐν 
ἁπλῷ ἔσται" ἀπὸ γὰρ τῶν ἁπλῶν ἡ τῶν διπλῶν εὕρε-- 
σις γίνεται. 

Ἔστι παρὰ ταῦτα ἕτερα εἴδη στοχασμῶν διπλῶν τρία, οὕς καλοῦ-- 

30 μὲν συνεζευγμένους᾽" ὁ τε * ἐμπίπτων xoi ὃ προκατασχευαζόμενος, 

καὶ ὁ καταυκευαζόμενος. 

Zoenatgov. ᾿Ἐνταῦϑα ἐμήνυσεν ὅτι τὸ διπλοῦν 
! 

4 Ald. τ᾽. ͵ 
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' yévog ἐστὶ καὶ ovx αὑτὸ εἶδος" οὐχοῦν οἱ ἀντεγκληματι- 
xol, εἰ μὲν ὡς γένος ἐχλήϑησαν, εὖ ἂν ἔχοι" εἰ δὲ αὖ- 
τοὶ μόνον , οὗ χυρίως εἰσὶ διπλοῖ, ἀλλ᾽ οἱ. ἐπὶ δύο dyxig- 

μασιν ἐν πρόσωπον ἔχοντες χρινόμενον, ἢ ἀνάπαλιν, 
' ὡς ἤδη εἴρηται, κἂν ὅμοια ὦσι τὰ ἐγχλήματα, ὡς ἐπὶ ὅ 

τοῦ πλουσίου τοῦ χρινομένου δυσὶ φόνοις" ἐπειδὴ ἄνε- 
βάλλετο τὸν, μηνυτὴν τοῦ πρώτου φόνου, καὶ εὕρηται 
χαὶ αὑτὸς οὗτος γνεχρὸς ἀσχύλευτος." | 

Μαρκελλίνου. Εἶπεν τῶν. διπλῶν τοὺς ἄντεγ- 
χληματικοὺς χαὶ τοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν" λοιποὶ δέ εἰ- 10 

σιν οἱ καλούμενοι συνεζευγμένοι, ov διηρηνται εἰς τρεῖς 

τρόπογφ᾽ εἴς τε ἐμπίπτοντας καὶ προχατασκχευαζομένους, 
'ἔτε τὸ μήν εἰσι καὶ συμπεπλεγμένοι , οἵ διαφέρουσι τῶν 
συνεζευγμένων ταύτῃ, ὅτι οἱ μὲν συμπεπλεγμένον ἕν 

πρόσωπον ἔγουσι περὶ δύο πραγμάτων χρινόμενον" οἷον 15 
σλούσιος χαὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ, εὑρέϑη ὁ πένης 

δολοφονηϑεὶς , ἐχήριξεν ὃ δῆμος τῷ μηνύσαντι ? τὸν 
φονεύσαντα ἐν τάλαντον, ἀντεχήρυξεν ὃ πλούσιος δύο 

τῷ μηνύοντι, ἦλϑεέ τις ἐπαγγελλόμενος μηνύσειν, εἰ λά- 

βοι τὰ δύο τάλαντα, εὑρέϑη καὶ αὐτὸς νεχρός" xal χρί- 20 

γεταν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὃ πλούσιος" οἱ δὲ συνεζευγμέ- 
ψοι, εἰ χαὶ ἔχουσι. δύο πράγματα, οὐχ ἀμφότερα xQi- 
ψεται" ἀλλὰ τὸ ἕτερον εἰς σύστασιν τοῦ ἑτέρου παῤα- 
λαμβάνεται * ἐπεὶ δὲ τῶν συμπεπλεγμένων ἀμφότερα χρί- . 
veran, ταῦτα μέντοι τὰ τρία διπλᾶ καλεῖ ὁ Ἑρμογένης" 25 

οὗ μὴν δοχεῖ τισε διπλᾶ εἶναι, οὔτε μὴ ἁπλᾶ" καὶ χοι- 
γὸν αὑτῶν ὕνομα τὸ τῶν συνεζευγμένων" ἔχεν δὲ καὶ 
ἔδιομ Éxacrov Ovouc* ὃ μὲν καλεῖται, ἐμπίπτων, ὃ δὲ 
προχατασχευαζόμενος, ὃ δὲ συγκατασκευαζόμενος" καλῶς. 
δὲ ταῦτα ὃ τεχνικὸς τὰ εἴδη ἐχώρισεν" εἰλὼν, ἔστι καὶ ἢ 
ἕτερα, ὡς πρὸς διαφορὰν τοῦ κυρίως διπλοῦ" ἐχεῖ γὰρ 

2 Ald. τὸν μηγύσαντα. ὃ Ald, ἐχώρησεν, !'ser, ἐχώρισεν. 

29,. 
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εἰ xal τὸ ἕν ζητούμενον, ἀλλὰ δύο πρόσωπα ἔγομεν τὰ 
κρινόμενα" διὸ καὶ κυρίως ἐχεῖνος εἴρηται διπλοῦς, διὰ 
τοῦτο διπλᾶ καὶ τὰ κεφάλαις δέχεται, ἑχατέρου τῶν 
κρινομένων πρὸς τὸ οἰχεῖον συμφέρον χρωμένου τῇ ἐρ- 

5 γασίᾳ καὶ μεταχενρίσει τοῦ λόγου, xal ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ 
κεφάλαια ἀντιτιϑέντος" ἐν δὲ τῷ συνεξζευγμένῳ διπλῆ 
μὲν χἀνταῦϑα ἡ διαίρεσις, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ τῶν ξητημάτων 
καὶ ἕχαστον ἐν μέρει κατασχευαζόμενον" ov κειαλαίῳ 
ἀντιτιϑέντος κεφάλαιον τοῦ λέγοντος, ὥσπερ ἐν τῷ κυ- 

40 ρίως διπλῷ κελεύσει ποιεῖν ἡ τέχνη" καλεῖται δὲ οὗτος ὃ 
διπλοῦς ἀντεγχληματικὸς καὶ ἀντιχατηγορητιχὸς , avay- 

xaio» δὲ πάλιν περὶ τῶν συνεξευγμένων εἰπεῖν πόϑεν 

οὕτως ἐχλήϑησαν, δεύτερον δὲ ζητεῖται εἰ διπλοῦς" τρί- 

τον τίς αὐτοῦ πρὸς τὰ ἄλλα διαφορά, «Συνεζευγμένοε 
15 μὲν οὖν εἴρηντᾶι παρὰ τὸ ἔχειν δύο. ξητήματα συμπε- 

— πλεγμένα, καὶ ἕν μὲν εἶναι τὸ ζητούμενον, τὸ δὲ Éra- 
187 ρον εἰς σύστασιν αὐτοῦ παραλαμβάνεται" διαφέρουσε 

δὲ τόῦ ἑτέρου διπλοῦ" ὅτι δύο πρόσωπα ἔχομεν ἐκεῖ χρι- 
νόμενα " ἐνταῦϑα δὲ ἕν" ὦστε τοὐναντίον εὑρίσκεσϑαι, 

20 δύο μὲν τὰ ξητούμενα, ἕν δὲ tQ χρινόμενον πρόσωπον" 
ἐχεῖ δὲ ἐν μὲν τὸ ζητούμενον, δύο δὲ πρόσωπα τὰ κρι- 
γόμενα" ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο, διατί ὃ συνεζευγμένος 

| μᾶλλον ἁπλοῦς ἐστιν, εἴγε xol πρόσωπον͵ ὃν ἔχει τὸ 
ι κρινόμενον, ἕν δὲ xol πρᾶγμα κριϑόμενον, τὸ γὰρ Ert- 

28 ρὸν συμπλέκεται" εἰ γὰρ xol δύο τὰ ζητούμενα, ἀλλ᾽ 6v 
τὸ χρινόμενον, ὥσπερ éy τῷ ἁπλῷ στοχασμῷ" ἀλλὰ πρό-. 

δηλὸς Ji αἰτία, δι᾽ ἣν οὐχ ἁπλοῦς 4 ὃ τοιοῦτος" εἰ μὲν 

γὰρ ἦν ἕν ζήτημα μόνον, ἣν ἂν ἁπλοῦς εἰκότως" ἐπει-- 

δὴ δὲ δύο περιέχεε τὰ ξητούμενα, κἂν ἕν ὑπάρχει τὸ 
80 χρινόμενον, ἕτερον εἶδος ποιεῖ στοχασμοῦ καὶ ἔξω γίνε-- 

ται τοῦ ἁπλοῦ" ἴδιον γὰρ τοῦ ἁπλοῦ τὸ ἕν εἶναι ζήτη- 
ua dg ἑνὶ προσώπῳ στρεφόμενον" εἰ δέ τις ἀντιπέσοε 
ἐνταῦϑα ὅτι καὶ ἐν τῷ ἁπλῷ sogioxousv πολλάκις οὐκ 

4 Ald. ἁπλῶς, scripsi ἁπλοῦς. 
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ἐφ᾽ ἑνὶ προσώπῳ τὴν κατηγορίαν, ἀλλ᾽ ἐν πλείοσιν, 
ὡς οἱ δέχα νέοι κοινωνήσαντες τῆς οὐσίαρ καὶ χρινόμε- 
μενοι τυραννίδος ἐπιϑέσεως, λεχτέον ὡς χἂν πλῆϑος ἦν 
τῶν χρινομένων, ἀλλ᾽ ὅμως ὡς ἕν τι τῶν προσώπων 
doxsi* μία γὰρ τῶν νέων ἡ ποιότης καὶ χοινὴ καὶ οὐχ ὅ 
ἰδία ἑχάστου ἐκ τῆς ὕλης ὑπόχειται" xo) ἡ πρᾶξις μία" 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀντεγχαλοῦντας ἀλλήλοις ἔχομεν τοὺς νέους. 

Καὶ ὃ μὲν ἐμπίπτων γίνεται, δτ᾽ ἂν ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἷἴτίας 
ὁλύκληρόν τι ζήτημα ἐμπέσῃ καὶ ἀναγκαῖον γένηται καὶ αὑτὸ διε- 

λεῖν τελείως " οἷον ἔδει τὸν ἁλόντα προδοσίας δεδέσθαι παρὰ τῷ 10 

στρατηγῷ, μέχρις ἂν εὔπῃ. τοὺς συνειδότας" ἁλούς τις προδοσίας 
στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστράτήγῳ᾽ ὃ δὲ ἀπέκτεινεν αὑτὸν ὥς 
ἐπὶ γυναικὶ εὑρὼν καὶ συνειδότος φεύγει" ἐγταῦϑα γὰρ μετὰ τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους χρωμένον μεταϑέσει Σ τῆς αἰτίας τῇ λε- 

γούσῃ ὅτι μοιχὺν ἀπέᾳτεινα τοῦ φεύγοντος, εὕρηται ζήτημα ἕτερον 15 

τὸ. εἰ ἐκεῖνον εἰκὸς δευμώτην ὄντα μοιχεῦσαι καὶ εἰ τὴν γυναῖκα 
εἰκὸς τῷ τοιούτῳ ἑαντὴν» ἐπιδοῦναι" καὶ μετὰ τὴν τούτου διαίρεσιν 

πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιϑανὴ» ἀπολογίαν ὃ φεύγων ἥξει. ᾿ 

Μαρκελλίνου. Ὃ ἐμπίπτων γίνεται, ὅτ᾽ ἂν ἀπὸ 
τοῦ χρινομένου πράγματος οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐξ 30 

αὐτοῦ τοῦ. χρώματος τοῦ χρινομένου πράγματος ἄλλο 
ἀναχύψῃ ζήτημα, αὐτὸ μὲν οὐ κρινόμενον, συμβαλλό- 

μενον δὲ πρὸς τὸ χρινόμενον" σημειωτέον δὲ τοῦτο, ὅτι 
al μὲν ἄλλοι πάντες στοχασμοὶ τὴν μετάϑεσιν τῆς at- 
τίας ἐχτὸς ἔχουσιν τοῦ ζητήματος" ὃ δὲ ἐμπίπτων μό- 35. 
γος ἐν αὑτῷ τῷ ὅρῳ τοῦ ξητήματος ἔχει τὴν μετάϑε- 
σιν τῆς αἰτίας" εἴρηται δὲ ἐμπίπτων ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν 
μετάϑεσιν τῆς αἰτίας ἐμπίπτει fr ἕτερον ζήτημα" οἷον ἀφὴ- 
κέ τις τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν γυναικὶ ἀλλοτρίᾳ εἰπὼν διά. 

σωφροσύνην" καὶ χρίνει αὑτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας “ 7 Uj- 80 

τησὶς τῆς σωφροσύνης τὸ δεύτερον ζήτημα" ἐχείνης γὰρ 

, λεγούσης τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας τοῦ πρώτου ζητήμα-. 

1 Ald. μεταϑέσεις. 
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tog, ὅτε διὰ σφῳροσύνην μοι κατέλιπεν, ἐμπέστει ix τοιύ-- 
του τὸ δεύτερον. ζήτημα, εἰ σώφρων ἢ οὔ" ὥστε ἐν αὐτῷ 
τῷ ὅρῳ κεῖται ἡ μεεάϑεσις. Ὅτ᾽ ἂν ἐν τῇ μεταϑέ- 
σεν τῆς αἰτίας" ὅρα πῶς ἐμφαίνει τὸ ἀπὸ τοῦ χγρώ- 

δ ματος, ὅτι ἐκ τούτου ἀναχύπτει τὸ ἕτερον ζήτημα" αὐτὸ 
γὰρ τὸ χρῶμα γίνεται ἀρχὴ τοῦ δευτέρου διὰ τὸ μὴ Ouo- 
λογουμένην silva, καὶ τὴν αἰτίαν, τουτέστιν αὐτὸ τὸ 
χρῶμα, ὅπερ ὃ φεύγων προβάλλεται" ἀλλ᾽ ἀμφίβολον 

' xai ζητούμενον, καὶ δεῖ τοῦτο κατασχευάζειν ἑτέρᾳ διαι- 
10 ρέσϑε τῶν χειφαλαίων" ἀλλὰ δεῖ μέχρε τῆς βουλήσεως καὶ 

δυνάμεως καὶ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐξετάσαντα 
ἀνατρέχειν πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ πρώτου ζητήματος πιϑα- 
γὴν ἀπολογίαν. Ἔδει ? τὸν ἁλόντα προδοσίας. 
ϑαυμάσαι ἄξιον τῆς πλάσεως τὸ βούλημα, πρῶτον τὸν 

46 νόμον τὸν χελεύοντα δεδέσϑαι, εἶτα τὴν διάνοιαν" εἰκὸς 
γὰρ εἶναι τοὺς συνειδότας, μετὰ ταῦτα ὅτι ὁ ἀνελὼν 
ὕποπτος εἶναι δοχεῖ, φόβῳ τοῦ μέλλοντος ἀνῃρηχέναι" 

188 ἀντιχρυς γὰρ 0 στρατηγὸς ἑαλώχει μηδὲ μίαν ἔχων τοῦ 

φόνου τὴν πρόφασιν" καλῶς δὲ καὶ τὸ ὡς ἐπὶ τῇ 

20 γυναικὶ καταλαβῶν" εἰ γὰρ ἦν ὡμολογημένον , ὅτι Xat- 

ἔλαβεν, οὐκ ἂν συνέστη, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ ̓ ἵνα 

ἢ ὡς πεπλασμένον καὶ μέσον τὸ ἐγχλημα" ἡ μὲν οὖν 

πλάσις ϑαυμασίως ἔχει" τοῦ δὲ κατηγόρου λέγοντος ὡς 

συνήδεις τῇ προδοσίᾳ" τὸν γὰρ ἔλεγχον δεδιὼς ἀπέκτεις- 

25 vag, xal σημεῖον τοῦ συνειδέναι χατασχευάζοντας τὸ 
ἀπέχτεινας" ἀντιτίϑησι τὸ γρῶμα ὁ φεύγων, ὅτι μοιχὸν 

ἀπέχτεινα τοῦ νόμου 3 κελεύοντος, καὶ τὸ ἀντιληπτικὸν 
ὁμοῦ καὶ τὸ ἀντεγκληματικὸν προβαλλόμενος" οὐχοῦν 
κατὰ μέσην τὴν διαίρεσιν ὁλόχληρον ἐμπεσεῖται ζήτημα, 

80 δὲ ὄντως μοιχὸς ἐχεῖνος ὃ δεδεμένος" κατασχευασομεν 

οὖν ἀπὸ τῆς ποιότητος τῶν συμπιπτόντων προσώπων" 
xci χαϑολιχὸν τοῦτο ϑεώρημα, τὸ μὴ μόνον τοῦ χρι- . 

/ 
3 Ald. εἴδει. ἃ Ald. λόγον. 
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vouévov προσώπου, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν συμπιπτόν- 
των 5" προσώπων ἐν τῷ προβλήματι, τὴν ποιότητα σχο- 
πεῖν" ἐξετάσεις γοῦν ἐνταῦϑα καὶ τοῦ δεδεμένου καὶ τῆς 
γυναικὸς τὴν προαίρεσιν" τοῦ μὲν εἴγε εἰκὸς ἦν ἐν τοι- — 
avrai συμφοραῖς ὄντα τοιούτων ἐπιϑυμεῖν͵ τὴν δὲ εἰ 5 

πιϑανὸν στρατηγοῦ γυναῖκα οὖσαν δεσμώτῃ ἑαυτὴν éx- 

δοῦναι. lla ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιϑανὴν ἀπολο-- 
γίαν' πάλιν ἐνταῦϑα πιϑανὴν ἀπολογίαν τὸ μὴ avri- 
στρέφον ἐχάλεσε" τῇ γὰρ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ οὐδὲν ταῦτα 
χρησάμεϑα διὰ τὸ ἀχολουϑεῖν τὸ σημεῖον τῷ j ἐγχλήματε" 10 
εἰχὸς γὰρ ἣν τὸν 4 συνειδότα τῇ προδοσίᾳ ἐκποδὼν τὸν 
ἁλάντα ποιήσασϑαι, φεύγοντα τὸν ἔλεγχον" πρῶτον οὖν 
φησι μέχρι τῆς μεταϑέσεως διαιρήσομεν τὸ πρῶτον ξζή- 

Tyuc' εἶτα ἐμπεσόντος τοῦ δευτέρου ἀπὸ τῆς μεταϑέ- 
σεως διαιροῦμεν xal τοῦτο μέχρε καὶ τῶν αὑτῶν τόπων᾽ 15 
μετὰ δὲ τηῦτο ἀχολούϑως ἐπὶ τὴν τοῦ πρώτου πιϑα- 
γὴν ἀπολογίαν ἐπανελευσόμεϑα" * xol τούτῳ καταχλείσο- 

ς μὲν τὰ δύο ζητήματα. 
"Ev 5 τούτῳ τῷ προβλήματι ξητεῖται πρῶτον εἰ σύν- 

oi06, μετὰ ταῦτα εἰ μοιχὸς ἐχεῖνος" ἴδιον δὲ τοῦ ἐμ- 20 

πίπτοντος τὸ τὰ δεύτερον ξήτημα λαμβάνειν τὴν ἀρ- 

χὴν τῆς διαιρέσεως ἀπὰ ῥητοῦ xal διανοίας" οἷον ἐπὶ 
τοῦ προχειμένου" ἀντὶ γὰρ τῆς μεταϑέσεως. τῆς αἰτίας 
ἀντεχκληματιχὸν καὶ ἀντιληπτικὸν ἐμπεσεῖται ἀπὸ γόμου, 
xc" ὃν ἀπεχτονέναι λέγοι μοιχὸν ὄντα" πρὸς τὸ ῥητὸν 25 
τοίνυν ἀπαντησόμεϑα τῇ διανοίᾳ" ὅτι δίδωσιν ὁ νόμος 
τὸν μοιχὸν ἀνελεῖν, ἐὰν μὴ ὑπόδικος ἢ δημοσίων πρα- 
γμάτων xoà μάλιστα προδοσίας" εἶτα xaO" ὑπόϑεσιν, 
εἰ xol μοιχὸς ἣν καὶ μὴ εἶχες ὑπάνοιαν τῆς προδοσίας, 
ἠδίκεις καὶ οὕτως ἀφελόμενος ἡμᾶς τὸ γνώναι τἀληϑὲς τὸ — 
ἐχ. τῶν βασάνων" πολλοὺς δὲ εἰκὸς εἶναε τοὺς συνειδό- 
τας ὑφ᾽ ὧν ἐγχωρεῖ καὶ ὕστερον ἐπιβουλευϑῆναι" ἐρεῖς 

3* Ald. συνεπιπτόντων. 4 Pbr. τό, 5 Par. habet ad 
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δὲ διπλῆν βούλησιν καὶ τοῦ τεϑνεῶτος καὶ τῆς γυναι 
κός" τοῦ μὲν ὡς οὐχ ἂν ἐν συμφοραῖς ὧν ἐβουληϑὴ 
μοιχεῦσαι" τρυφώντων $ γὰρ τὲ ἀσελγαίνειν" τῆς δὲ γυ- 
vatxóg, ὅτι οὐδὲ ἐχείνη τοιούτῳ ἂν ἑαυτὴν ἡϑέλησεν ini- 

δ δοῦναι μήτε. χρημάτων πλήϑει διαφϑαρεῖσα" οὐ γὰρ 
περιῆν τῷ προδότῃ δημευϑείσης τῆς οὐσίαρ᾽ μήτε δὲ 
ἀξίωμα προελομένην ἁμαρτεῖν" κατεδίκαστο γὰρ ἐπὶ Ósi- 
γοτάτοιρ ὀφλήμασιν, ἐφ᾽ οἷς ἔμελλεν ἀποϑανεῖσϑαι μι- 
κρὸν ὕστερον" ἔτι τοίνυν οὐδὲ μοιχεῦσαν ἐδύνατο δεδε-- 

40 μένος" εὕρηται ζήτημα ἕτερον. Καλῶς εἶπεν τὸ εὕρη- 
ται" εὑρέϑη γὰρ οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ὕστερον πάλιν 
ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιϑανὴν ἀπολογίαν" ovx ὀρϑῶς 
εἶπεν ἐμπεσεῖσϑαι πιϑανὴν ἀπολογίαν "ἐνταῦϑα. pv 
γὰρ δύναται λέγειν" καὶ μὴν εἰ συνῇδεεν οὐχ ἐφόνευον, 

45 ἀλλὰ μᾶλλον ἐφηδύμην ὡς κοινωνοῦ ὧς τινὲς φηϑη: 

σαν" δῆλον γὰρ ὅτι ἑαυτοῦ μᾶλλον προενοεῖτο, ἵνα μὴ 

αὐτὸς χινδυνεύσῃ ἐχείνου ἐν ταῖς βασάνως ἐξειπόντος" 
ἀλλὰ γοητέον ἐνταῦϑα τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν ἀντὶ 
τοῦ μὴ ἀντιστρέφοντος , ὅτι συνειδὼς ἀπέχτεινεν ἄν, 

80 οὐ μὴν πᾶς ἀπεχτονὼς ὡς iol xol σύνοιδεν" εἰκότως δὲ 
τὸ μὴ ἀντιστρέφον, ἐπειδὴ xo προσεχὲς τῷ ἐγκλήματι τὸ 
σημεῖον" ὃ γὰρ συνειδὼς ἀποκτείνει ἂν εἰχύγζως ἵνα μὴ 

189 ἐλεγχϑῇ. 

“Προκατασνευαξόμενος δὲ γίγεται, ὅτ᾽ ἂν πρὸ τοῦ ζητήματος Fre- 
35 Qo» ἀναγκαῖον" ἢ ξητῆσαι στοχαστικῶς, ὡς ὃν " oix ὃν" οἷον 

πλούσιος στρατηγὺς πένητος ἐιϑροῦ παΐδας τρεῖς - ὡς προδιδόντας 
συνέλαβε καὶ τοὺς μὲν δύο μὴ ὃμολογήσαντας ἐν ταῖς βασάνοις 
ἀπέκτεινε" τὸν δὲ τρίτον πρὸ τῶν βασάνων δμολογήσαντα προδιδό- 
ναι καὶ μὴ ἐπεξιόντα τὸν πατέρα κρίνει “συνειδότος " ἐφ᾽ ἑκατέρου 

80 γὰρ δεῖ πρῶτον συσταϑῆναι" τοῦ μὲν πλουσίου τὸ εἶναι ἐκείνους 
προδότας, τοῦ δὲ πένητος τὸ μὴ εἶναι" usÓ^ ὃ κατὰ συγχώρησιν 

marg. ἐξ ἀνεπιγράφου. 6 Ald. τρυφόντων. — 



4 ξ 

e. ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ. 457 

δοὺς τὸ καὶ προδεδωκέναι ἐκείνους ὃ πέγης, τὸ καϑ' αὑτὸν ἀπο- 
λογήσεται.͵ T » 

Zunacpov. Δεύτερος τῶν συνεξευγμένων ἐστὶν 
"ὃ προκατασκεναξόμενορ" ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ 

τοῦ ἕτερόν TL πρὸ TOU κρινομένου πράγματος ἐξεταξε- 5 

σθαι, SiO" οὕτως ἐκεῖνο περὶ οὗ ἡ κρίσις" διαφέρει δὲ 
τοῦ ἐμπίπτοντος τῷ ἐχεῖ μὲν τὸ πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ χρι-- 
γομένου χομιξζόμενον παραλαμβάνεσϑαι τελευταῖον" ὃν 
δὲ τῷ προχατασκευαξομένῳ πρότερον" ἐν γὰρ τούτῳ 
κρινόμενος ὃ πατὴρ συνειδότος , πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ 10 

συνειδέναι τοῖς παισὶ τὴν προδοσίαν πρότερον χατα- 
σχευάζει, ὡς ἥκιστα προδεδώχασιν οἱ παῖδες, εἶϑ᾽ οὕτως - 
ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογήσεται" ἐν δὲ τῷ ἐμπίπτοντι xs 
γόμενος συνειδότος, O τὸν συστραάτηγον ἀνελὼν πρότε- 

ρον τὴν παρὰ τοῦ συνειδέναι χατηγορίαν ἀποσείσεται" 4ὅ 
xol οὕτω τὸ τῆς μοιχείας ὄνομα κατὰ τοῦ τεϑνεῶτος 
κιγήσει 

Μαρκελλίνου. Προκατασκευαξόμενός ἔστιν, ὅτ᾽ 

ἂν πρὸ τοῦ χρινομένου πράγματος ἀναγκαῖον ἕτερόν τὸ 
προκατασχευασϑήσεται ξήτημα ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ τὸ 20 
χατηγόρου x«l τοῦ φεύγοντος" ῥητήματος δὲ ἐνταῦϑα 
ἰδίως εἶπεν τοῦ ἐγκλήματος ip ᾧ ἢ γραφή᾽ τὸ δὲ ὡς 
ὃν ἢ oU οὐσιώδη τὴν ζήτησιν παρίστησιν, τουτέστι πε- 

ol ὑπάρξεως εἰ ἔστιν 7 οὔ" καὶ εἰ γέγονεν 5 oU .yéyo- 
y5* τοῦτο TOU προκατασχευαζομένου ἔδιον, Or ἂν πρὸ 285 
τοῦ ζηξήματος, ἐφ᾽ ᾧ ἡ κρίσις, ἐξετάσωμεν ἕτερον ζη- 
tuuc" ἡ μὲν οὖν γραφὴ συνεϊδότος" εἰ σύνοιδε τοῖς παι- 
σὶ προδοσίαν" τὸ δὲ προκατασχευαζόμενόν ἐστε τὸ κατ 
αὑτοὺς τοὺς παῖδας, εἰ τῷ ὄντε προδεδώχασιν" οὗ γὰρ 
τοῦτο φανερόν" εἰ γὰρ καὶ O τρίτος ὡμολογηκέναι δο- 80 
κεῖ ἀλλὰ τοῦ φόβου ἣ ὁμολογία δοκεῖ, ὅτι τοὺς ἀδελ- 

7 Ald. h. 1. οἱ 1, 15. ἀπολογήσηται. 

- 
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φοὺς ἀπολωλότας àv ταῖς βασάνοις ἐϑεάσατο, καὶ τὰ 
ὅμοια παϑεῖν προσεδόχησε, εἰ μὴ ὡμολόγησεν" τοῦτο 
τοίνυν τὸ τῶν παίδων ἀναγκαῖον ἀμφοτέρους προυχατα-- 
σχευάσαι, πλέον δὲ τὸν χατήγορον" δὲ μὴ γὰρ ἐλέγξεε 

^5 "tgo rox προδεδωχότας τοὺς παῖδας, οἰχήσεται αὑτῷ καὶ 

τὸ κατὰ τοῦ πατρὸς ἔγχλημα, μὴ γὰρ ὅλως προδεδω-- 

κότων ἐχείνων, πῶς ἂν κρίσιν συνειδότος συστῆσαι δύ- 

vavro; ἀναγκαῖον δὲ ὡς προεῖπον καὶ τὸν φεύγοντα προ- 

χατασχευάσαι περὶ παίδων, ἧττον μὲν τοῦ κατηγόρου" 

40 χρησιμωτάτη δὲ ὅμως ἡ ὑπὲρ τὼν παίδων ἀπολογία xai 
τούτῳ" δὺ γὰρ τοὺς παῖδας ἐξελέσϑαι τῆς αἰτίας δυνή- 

σεται καὶ τὸ καϑ᾽ αὑτὸν ῥαδίως xol πόῤῥωθεν ἀπολύ- 
σεται 9* εἰ δὲ μὴ τοῦτο δυνήσεται παντελῶς " ἀλλ᾽ ὅμως 
οὗ μετρίως διαβαλὼν τὸν Tot χατηγόρου τρόπον" εἶτα 

45 χατὰ συγχώρησιν δοὶς προδεδωχέναι τοὺς παῖδας, ini 
ν᾿ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγον τραπήσεται" ὥστε ἀναγχαία ἡ 

τοῦ περὶ τῶν παίδων ζητήματος προχατασχευή " πλέον 
μὲν τῷ κατηγόρῳ, ἔλαττον δὲ τῷ φεύγοντι" οὗ γὰρ εἰ 
καὶ προδεδώκασιν οἱ παῖδες, ἤδη καὶ αὐτὸς πάντως προ- 

40 δότης" ζητητέον οὖν εἰ xoi ὃ κατήγορος δώσει κατὰ 
συγχώρησιν τὸ μὴ προδεδωχέναι τοὺς παῖδας" ἀλλὰ AÉ- 

γομεν ὅτι τοῦτα ποιεῖν ἃ κατήγορος OU δύναται" εἰ γὰρ 
ποιήσει. τοῦτο, συνοιχήσεται xol ἡ xara ταῦ πατρὸς κρί- 
σις" ἔτι δὲ κἀκεῖνο εἰδέναι xor, ὡς οὐχ ἁπλῶς 0 πατὴρ 

$35 δώσει τὸ χατὰ τῶν παίδων, ἀλλὰ τεχνιχωτάτης δεῖ με- 
ϑόδου τῷ λέγοντι" βλάψει γὰρ αὐτὸν τῷ δοκεῖν καὶ 

190 οὕτω τῶν παίδων κατεγνωχέναι" ἀλλ᾽ ἀναμιχτέον αὖϑις 
τῷ λόγῳ καὶ χαταβοητέον τῆς τοῦ πλουσίου βίας καὶ 

. ὑπερηφανίας" xoà ὅλως σὺν ι(βαρύτητε προαχτέον τοὺς 
80 λόχους. . 

ΕΞ ἀνεπιγράφου. Ὃ προκχατασχευαζόμενος ἔχει φύ- 
σιν καὶ δύναμιν τοιαύτην, εἰ συνειδότος χρίνοιτό τις, 

8 Ald. ἀπολύσηται. 

i 
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μήπω ἁλόντος ᾧ doxes συνειδέναι" πρότερον μὲν amo- 

λογεῖται 9 ὑπὲρ ixsivov, εἶτα ὑπὲρ ἑαυτοῦ" χρησιμωτάτη 

οὖν ἡ προχατασκενὴ καὶ προαπόδειξις ἐν τῷ προκατα- 

σχευαζομένῳ. παράδειγμα τούτου" γραφεὶς ᾿Αρίσταρχος 

ἐπὶ τῷ Nixoóguov φόνῳ πρὸ τῆς χρίσεως ὑπεξηλϑεν" & 

χρίνεται Δημοσϑένης συνειδότος" οὐχοῦν ἀπολογίαν δεῖ 

πρῶτον πορίσασϑαι “Ἀριστάρχου, ὡς ovx ἀπέχτεινε INi- 

κόδημον" ἔτι παρὰ τῷ ῥήτορι τὸ ϑεωρημα" “τῷ γὰρ 

ἀϑλίῳ xol ταλαιπώρῳ κακῆς καὶ χαλεπῆς συμβάσης αἵ- 

τίας ᾿Αριστάρχῳ τῷ Μόσχου" καὶ πάλιν φανερῶς ἤδη 10 

δι ἐμὲ τὸν ᾿Αρίσταρχον ἐσυκοφάντει" ἐνίοτε δὲ μετα- 

χειριούμεϑα οὕτω" μάλιστα μὲν. οὐδὲ ἐκεῖνον οἶμαι λέ- 

γων πεποιηκέναι τοῦτο" καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐχϑησόμεϑα 

δι᾽ οὖς οὐκ ἂν ἔπραξεν" εἰ δὲ ἄρα μανεὶς ἔπραξεν, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐγὼ σύνοιδα" ὡς ὃν ἢ ἢ οὐχ ὄν" ὃν μὲν ὡς ἀπὸ τοῦ 15 

χατηγύρου, ovx ὃν δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" ὃ γὰρ ὃ 

χατήγορος κατασχευάζει ὡς ὃν, τοῦτο ὃ φεύγων ἀνασχκευ- 

ἄξει 1? ὡς οὐκ Ov. Ὡς προδιδόντας. καλὸν τὸ ὡς 

προδιδόντας ἵνα περίστασιν ἔχῃ ὃ λόγος καὶ τὸ πρό- 

βλημα" εὖ γὰρ δοίημεν, ὅτι προδόται, μονομερὲς ἔσται" 20 

ἐφ᾽ ἑκατέρου γὰρ δεῖ πρότερον συσταϑῆναν 1?* ὃ μὲν 

σλούσιος ἐρεῖ , σημεῖον. τοῦ προδεδωχέναι τοὺς παῖδας 

τὸ τὸν τρίτον ἄνευ βασάνων ὁμολογεῖν" εἶτα ὃ φεύγων 

᾿ πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται συγγνωμονικῇ μεταϑέσει τῆς 

αἰτίας" ὅτι δεδιὼς τὰς βασάνους. καὶ εἰδὼς ὅτι ταὐτὰ 28 

τοῖς προτέροις πείσεται, καἀτεψεύσατο ἑαυτοὺ " xai ἑαυ- 

τοῦ ἡνάγχασταε κατηγορεῖν ὑπὸ δέους " εἶτα xol τοῦ 

συνειδέναι ἐρεῖ σημεῖον ὃ πλούσιος τὸ μὴ ἐπεξελϑεῖν" 

καὶ μεταϑήσεται πάλιν ὃ φεύγων, ὅτι πλούσιος ἡσϑα 

χαὶ ἐδεδίειν τὴν σὴν ἰσχὺν καὶ τὴν περὶ σὲ ἑταιρείαν καὶ 10 

τὸ τῶν κολάκων σύστημα" u6O ὃ κατὰ συγχώρησιν" 

9 Ald, ἀπολόγηται. — 1. 8. ex Dem. in Mid. p. 548. — 1.10. ib. p. 

552. 10 Ald. ἀνγκάζει. 1l. 21. Ald. συσεᾶσϑαι. Par. συσταϑ. 
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εἰκότως ἐν δευτέρῳ φυλάττει τὸ κατὰ συγχώρησιν" οὔτε 
γὰρ δύναται τοῦτο πράττειν, ἵνα μὴ δοχῇ εὐθὺς ἐν 
ἀρχῇ τῶν παίδων κατηγορεῖν, οὔτε μὴν καϑαάπαξ μὴ 

συγχωρεῖν **, ἵνα μὴ δοκῇ φεύγειν fov περὶ αὐτοῦ 
δ λόγον. 

Συγκαταακευαζόμενος δὲ γίνεται, ὅτ᾽ ἂν τὰ σημεῖα τοῦ πράγμα- 

sog δι᾽ ἀλλήλων κατασκευάζηται " οἷον ἔδει τοὺς δεσμώτας λελύ- 

σϑαι τοῖς ϑεσμοφορίοις " μοιχείαν ὑπονοήσας τις πρὸς τὸν οἰκέτην 

τῆς γυναικὸς, δήσας ἐκεῖνον ἀπεδήμησεν" λυϑεὶς τοῖς ϑεσμοφορίοις 

40 παρὰ τῆς γυναικὸς, ἀπέδρα ὃ οἰκέτης" μετὰ ταῦτα εὕρηται ὃ ἀνὴρ 
πεφονευμένος" καὶ συνειδότος $j γυνὴ φεύγει" τότε γὰρ ὑπὸ τοῦ 

. οἰκέτου αὐτὸν πεφονεῦσϑαι διὰ τῆς μοιχείας κατασκευάζεται" τά 

τὸῷ εἶναι τὴν μοιχείαν διὰ τοῦ ἐπ᾽ ἐκείνου αὑτὸν ἀνῃρῆσθαι. καὶ 
ὅλως δι᾽ ἀλλήλων" δῆλον δὲ Qr& καὶ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς τε ὗπο- 

15 γοίας τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ λῦσαι αὑτὸν τὴν γυναῖκα, καί εἶ τι εἴη 

| Fregay " διαφέρει δὲ τοῦ προκατασχευαζομέγνου, ὅτι ἐκεῖ μὲν χεχών 

ρισται ἀλλήλων τὰ ζητήματα, ἐνταῦϑα δὲ δι᾿ ἀλλήλων κατασκευάζε- 
ται πάντα. 

Σωπάτρου. Τρίτος τῶν συνεζευγμένων ἐστὶν ὃ 
40 χατασχευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ 

δύο ἐγκλήματα ἐπάγειν τῷ φεύγοντι τὸν κατήγορον ὡς 
πεποιηκότι ἢ μέλλοντι πράττειν' ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου 

τοῦ ὑμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν " καὶ τοῦ πέ- 
ψητὸος τοῦ τυραννοχτονεῖν ὁμόσαντος καὶ νεκροῦ ἀσχυ- 

35 λεύτου εὑρεϑέντος" ἀμφότερα γὰρ συμπλέχων, τὸν τε TOU 
πένητος φόνον καὶ τῆς τυραννίδος τὴν 'ἐπίϑεσιν, κρένεε 
τὸν πλούσιον' τούτῳ δὲ διαφέρει τοῦ προκατασχευαζο-- 
μένου" ὅτε ἐν ἐχείνῳ μὲν τὸ προηγούμενον ὃ φεύγων τε- 
λευταῖον ἐξετάζει, τὸ δὲ μὴ “προηγούμενον πρότερον" ἐν 

δὲ τῷ συγκατασχευαζομένῳ ὁμοίως ὑπὲρ ἀμφοτέρων τῶν 

"ἐγκλημάτων ἀπολογεῖται ὅ Ó φεύγων οὖχ ὡς συνειδὼς ἀλλ᾽ 

ὡς αὐτὸς ὧν ὁ πράξαρ. ᾿Ιστέον ὡς οὐδέποτε δῆλον δή- 

11 Ald. συγχωρᾷ. 
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Ao χατασχευάζεται, ὥσπερ οὐδὲ ἄδηλον ἀδήλῳ, ἀλλ᾽ ἃ 

λον τῷ δήλῳ᾽ εἰ μὲν οὖν *? xol ἐνταῦϑα ἀμφότερα δῆλα, τό τό 

τε τῆς μοιχείας φημὶ καὶ τὸ τοῦ φόνον, πῶς τὲ σαφῆ δι᾽ 
ἀλλήλων κἀτασκευάξεται; δἰ δὲ ἄδηλα ἄμφω, γελοῖον τὸ 
τῆς ἀποδείξεως" εἰ δὲ τις ἐρεῖ ἐς ἡνίκα ὡς σημεῖον τὸ 5 

ἕτερον λαμβάνεται τοῖ ἑτέραν, τότε δῆλον, τὸ δὲ λοιπὸν 
ἄδηλον, ἀνόητος 0 λόγος παντη᾽ ϑετικὴ γὰρ οὐ φυσικὴ 
7 ἀπόδειξις τῇ γνώμῃ τοῦ λέγοντος αλλ᾽ οὐχὶ τῶν ἀχου- 
ὄντων τὸ πιστὸν ἔχουσα" τί οὖν ἐροῦμεν , ὡς OU πάνυ 
ἀκριβῶς ὁ τεχνικὸς διέλαβε περὶ τούτου" ὥφειλε γὰρ ti-10 . 
my οὕτω" τό Tt γὰρ συνειδέναι τὴν γυναῖκα διὰ τοῦ 
λύσαζ χατασκευάζεται, τό τε μεμοιχεῦσϑαι διὰ τοῦ συνεν- 
δέναε" εἶτα τό t& οὕτω κατασχευάσαι, τὸ τὸν οἰχέτην 
εἶναι τὸν ἀνῃρηκότα διὰ τῆς μοιχείας" οὔτε γὰρ ἡ μοι- 
χεία φανερὰ, οὔτε τὸ παρὰ τοῦ οἰκέτου τὸν δεσπότην 48 
ἀνῃρῆσϑαι" ἀλλὰ πρῶτόν. εἰς ἀπόδειξιν λαμβανόμενον 
τοῦ συνβιδέναι τὸ λῦσαι τότε τοῖς λοιποῖς ὁδὸς διὰ TOU-: 

του παρέχεται, δήλης γὰρ τῆς μοιχείας διὰ τοῦ συνει- 

δέναι γινομένης, ἀναντίῤῥητον καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ οἰχέτου 
ἀνῃρῆσθαι δεσπότην συναποδείχνυται" xal ἔστε τὸ ἀπὸ 20 
τούτου κατὰ ἀντιστροφὴν ἡ ἀπόδειξις" οἷον ei μοιχὸς 
χαὶ φονεύς" καὶ εἰ φονεὺς καὶ μοιχός, 

Mao exe AÀivow «Συγχατασχεναζόμενος κχέχληταε, 
0r ἂν τὰ σημεῖα δι’ ἀλλήλων ὁμοῦ κατασχευάζηται καὶ 

μὴ κεχωρισμένως᾽" ἐκ τούτου γὰρ καὶ τὴν προσηγορίαν 25. 
ἐχτήσατο" γνωστέον δὲ ὅτε ἐν τούτῳ τῷ στοχασμῷ τὰ 
αὐτά ἐστι xol σημεῖα ἀλλήλων καὶ ἐγχλήματα" ἐνταῦϑα 

γοῦν ἀπὸ μὲν τῆς μοιχείας κατασχευάζεται, ὅτι αὐτὸς 

ἐφόνευσεν" ἀπὸ δὲ τοῦ φόνου ἡ μοιχεία βεβαιοῦται" καὶ 
ἀπὸ τοῦ καιροῦ δὲ κατασκευάζεις τὸν φόνον, ὅτι ἡνίλα 30 
ἀπελύϑη ὃ παῖς ἐφονεύϑη καὶ ov πρὸς τούτου" ἔχεν δὲ 
ἐνταῦϑα παραγραφιχὸν ἐκ τοῦ λείποντος᾽ λέξει γὰρ ἡ 

12 Ald. εἶναι. scripsi εἰ μὲν οὖν. 



462 Z X0A41A 

γυνὴ ὅτι ἄδηλον εἰ ὅλως ὑπ᾽ αὐτοῦ γέγονεν" λέξει δὲ καὶ 
ἀντίϑεσιν ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ νόμου" νόμος ἐν τοῖς Ütcuo- 
φορίοις λύεσθαι τοὺς δεσμώτας" διὸ ἔλυσα δεσμώτην 
ὄντα" λύσει δὲ ὃ κατήγορος διανοίας τὸ ῥητόν. ὅτι δεσ-- 

δ μώτας λέγει τοὺς ἐν δεσμωτηρίῳ οὗ τοὺς ἐν ἰδικῇ οἰκίᾳ" 
διαφέρειν δὲ τοῦ προχατασχευαζομένον, ὅτι ἐχεῖ χαϑ' 
ἑαυτὸ ἔχαστον χαὶ τὸ πρῶτον μελετᾶται καὶ τὸ δεῦτε- 
ρον, ἐνταῦϑα δὲ ἅμα τὰ δύο ἀλλήλων κχατασχευάζεταιν" 

. ἄλλοι δὲ ὁρίζονται τὴν- διαφορὰν οὕτως, ὅτι ἐν τῷ 
10 συγκατασχευαζομένῳ ἀμφότερα ἐγκλήματα ἐστι, καὶ ὁμοῦ 

χατασχευαζόμενα δι᾽ ἀλλήλων, τῶν αὐτῶν σημείων καὶ 
ἐγχλημάτων γινομένων" ἐν δὲ τῷ προχατασχευαζομένῳ 
δύο τὰ ἐγχλήματα, ἀλλ᾽ οὐ τὰ δύο κρίνεται καὶ κατη- 
γορεῖται" τὸ δὲ ἕτερον τῶν ἐγκλημάτων ὡς σημεῖον πα- 

45 θαλαμβάνεται" ζητητέον δὲ, πῶς ὃ τοἰοῦτος. στοχασμὸς 

συστῆναι δύναται" εἰ yap φύσει ἄδηλον dv στοχασμῷ 
τὸ ἔγλημα, «ἔστε δὲ καὶ τὸ σημεῖον ἄδηλον, πῶς vg- 

' ἔστηχεν ὃ τοιοῦτος στοχασμός; πῶς δὲ xoà τὸ σημεῖον 
ὑπεύϑυνον 0 πανταχοῦ. ἀνεύϑυνόν ἐστιν; ἀλλὰ λέγομεν, 

30 ὅτι χαγνταῦϑα εὑρίσκεται φανερὸν σημεῖον καὶ ἀνεύϑυ-. 
γον" οἷον εἰπεῖν τὸ λυϑῆναι παρὰ τῆς γυναιχὸς τὸν οἱ- 
κέτην" καὶ τῷ ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ τεϑνάναι τὸν δεσμώ- 

τὴν ὅτε ἐλύϑη" τὸ δὲ προσεχέστερον μόνον εὑρίσχεταε 
ὑπεύϑυνον" ἤδη δὲ εἴπομεν ὅτι τινὲς ἀποφαίνονται, ὡς 

46 εἰ καὶ δοκεῖ "ἔγχλημα εἶναι" ἐνταῦϑα τὸ σημεῖον αὑτὸ 

τὸ προσεχέστερον, ἀλλ᾽ ὅμως ὡς σημεῖὸν αὐτὸ ποιεῖται 
τοῦ ἐγκλήματος δι᾿ ἀλλήλων. Παρατήρησαί φησι τοῦ- 
τὸ δι᾿ ἀλλήλων ὅτι πάντα ἡμῖν ἐδήλωσεν" οὐ γὰρ δεῖ 
μόνα τὰ ἄδηλα διὰ τῶν ἀδήλων χατασχευάζειν " ἄτοπον 

80 γάρ, ἀλλὰ xol μίξιν χαὶ χρᾶσιν ἁπάντων ποιεῖσθαι μίαν. 
Φασὶ δὲ xoi τοῦτο, ὡς οὐ ᾿δεῖ τὴν διαίρεσιν ἐν τῷ 
συγχατασχευαζομένῳ διπλὴν ποιεῖσϑαι,) ἀλλ᾽ ἁπλὴν *? 

12 Ald, ἁπλανῇν. Par. ἁπλῆν. 
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καϑάπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς στοχασμοῖς" καὶ ἐξή ζησαν διατί 

μὴ διδδλοῖς, καὶ ἀπεχρίναντο, ὅτε OU δεῖ τὸ σημεῖον ζη- 192 

τημα ποιεῖν" εἰ δὲ μὴ ζητημάτων ποιήσομεν πλῆϑος" 
πάλιν γὰρ ἐκείνου σημεῖον ζητήσομεν" ἐν γὰρ τοῖς ἄλ- 

λοις συνεζευγμένοις ovx ἔστιν ἀμφίβολον τὸ Onusioy. κὶ 

"Et ἀνεπιγράφου. "IUiov τοῦ συγχατασχευαζομένου 
τὸ μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὸ αἴ 
τιον τοῦ πραχϑέντος" 0 δὴ καὶ αὐτὸ ζήτημα ἐστι" καὶ 
τὸ τὰ σημεῖα καὶ τὸ τὰ ἐγκλήματα δι᾽ ἀλλήλων κατα- 

. σχευάζεσθαι" xol ὥσπερ σημεῖον εἶναι τοῦ ἑτέρου τὸ 10 
ἕτερον" σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τοῦ συγχατασχευαζομέ- 
vov σημεῖα καὶ τὰ ἐγχλήματα καλεῖ" ἐρεῖ δέ: τις ἐγν- 
ταῦϑα πῶς ἄδηλον δι᾿ 13 ἀδήλου χατασχευάξεται" χαὶ 
φαμὲν, ὅτι κἀνταῦϑα δῆλα “ἕτερα σημεῖα, τὸ δὲ προσ- 
ἐχέστερόν ἐστι μόνον τὸ ἄδηλον" ἀνάγκη γὰρ κατα- 45 
σχευάσαι ὡς τὸν φόνον 0 οἰχέτης εἴργασται" καὶ ὅτι 
σύνοιδεν ἡ γυνὴ, xal τὸ αἴτιον" τοῦτον μὲν ἀποχτεῖ- 

ναι, τὴν δὲ συνειδέναι μοιχείαν δῆλον ὅτι διὰ τὸ προ- 
ἰδέσϑαι τὸν- x τῆς κατηγορίας ἔλεγχον" ξητεῖται δὲ εἰ 

μεμοίχευται 7) γυνή" δεῖ οὖν βούλησιν εἶναι διπλῆν" ἅμα 20 
καὶ τοῦ οἰχέτου καὶ τῆς γυναιχός" xol δύναμιν. ὡσαύτωρ" 
συμπλεχτέον δὲ τὴν αἰτίαν εὐϑύς᾽" ἐμπίπτει δὲ μόνον 
ζήτημα, ὅτι νόμος κελεύει τοὺς δεσμώτας ἐν τοῖς ϑεσ- 

μοφορίοις λύεσθαι" πρὸς τοῦτο διάνοιαν ἀντιϑεῖναι χρή" 
τίνας ὃ δῆμος κελεύει" τοὺς δημοσίᾳ δεϑέντας, ἀλλ᾽ οὗ 36 
τοὺς ὑπὸ τῶν δεσποτῶν" καὶ οἵτινες ** ἐπὶ μικραῖς αὖ- 
είαις ἔμφρουροι͵ γεγονότες xol, τούτους ἐὰν ἐγγυητὰς 
᾿παράσχωσιν. 

Ἧπι gov iov. Τῶν μὲν ἄλλων διαφέρουσιν οἱ συν- 

εζευγμένοι, τῶν ἁπλῶν λέγω καὶ διπλῶν, Or, ἐν ἐχείνοις 80 

48 δι᾽ Ald. om, — 1. 18, Ald. συνοιδέναι. 44 Par. εἴτινες. 
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μὲν ἕν πρᾶγμα ὑπόχειται τὸ χρινόμενον, ἐν δὲ τούτῳ δύο 
πράγματα τὴν ζήτησιν ἔχει" ἀλλήλων δὲ διαφέρουσι τὸν 
τρόπον͵ τοῦτον" ἐν μὲν τῷ ἐμπίπτοντι τοῦ χρινομένου 
πράγματος ἐξέτασιν λαμβάνοντος, ἀπὸ τοῦ χρώματος 

b οὗ παρέχεται ὁ φεύγων ἀνακχύπτει ἄλλο ζήτημα ὡς imi 
τῶν στρατηγῶν᾽ τὸ μὲν γὰρ κρινόμενον, εἰ σύνοιδε" 
τὸ δὲ ἐμπίπτον καὶ ἀπὸ γρώματος ἀνακύπτον, εἰ οὕτως 
ἐμοίχευσεν" καὶ συμβαίνει ϑάτερον ἔλεγχον εἶναι ϑατέ- 
θου" χἂν μὲν ἐλεγχϑῇ τῷ προδότῃ συνειδὼς ὁ τὸν ἁλόντα 

40 ἔχων δεδεμένον, λύεται τὴς μοιχείας τὸ ἔγκλημα" ἐὰν δὲ 
ὁ ἐγκαλούμενος ἀποδείξῃ μεμοιχευχότα τὸν συστράτη.- 
γον συνδεδεμένον, λύεται παλιν συνειδότος ἡ ὑποψία" 

οὗ γὰρ διὰ τὸ δεδιέναι τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ διὰ τὸ μοε- 
χὸν κατειληφέναι 15 χατὰ τὸν νόμον ἀνῃρηχέναν δόξει" 

15 ἐν δὲ τῷ προκατασχευαζομένῳ ἄλλο προχατασχευάζεταε 
πρᾶγμα, ὡς ἐπὶ τοῦ χρινομένου πένητος συνειδότος, 

ὅτι μὴ ἐπεξῆλθε τῷ πλουσίῳ" ὃς τοὺς παῖδας αὐτοῦ 
βασανίξων ἀνεῖλε, φήμης r6 προδοσίας περὶ αὐτῶν γενομέ- 
vnc* τὸ μὲν γὰρ χρινόμενον εἰ σύνοιδε τοῖς παισὶ, τὸ 

40 δὲ προεξεταξύμενον, εἰ μηδὲ ἐχεῖνοι προδόται" καὶ πά- 

λιν ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ προβλήματος" ἐγράψατό τις Aoi- 
σταρχον τὸν Mooyov ἐπὶ Νικοδήμου φόνῳ 17, μετεώρου 
οὔσης τῆς δίκης, ἔφυγεν "doicragrog xol χρίνεται An- 

μοσϑένης συνειδότος" κἀνταῦϑα γὰρ ὁμοίως τὸ μὲν. κρε- 
46 νόμενον εἰ σύνοιδε Δημοσϑένης" τὸ δὲ προχατασχευαζό- 

μένον, ei μὴ πεφόνευχεν ᾿Δρίσταρχος" οὐκ ἐξαρκεῖ δὲ 
κἂν ἐξελεγχϑῇ φονεύσας πρὸς τὸν Δημοσθένην ἁλῶναι 
συνειδότος, ἀλλ᾽ ἔτι ζητεῖται εἰ Δημοσϑένει εἰχὸς ἐχείνῳ 

συνεγνωχέναι" καὶ νπτάλιν ὁμοίως κἂν φανερὸν ἢ τὸ προ- 
80 δεδωχέναι τοὺς τοῦ πένητος, οὕτω τοῦτο ἱχανὸν πρὸς τὸ 

δοχεῖν τὸν πατέρα τοῖς παισὶ συνεγνωκέναι, ἀλλὰ πάλιν 
" xay- 

15 Ald. κατηλειφέναι. 16 Ald, φήμῃ. scripsi φήμης. 17 
Ald. φόνον, scripsi φόνῳ. . 
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πκανταῦϑα tL συνέγνω ζητεῖται 6t, χαὶ 2ataoxsvalttat" 

0 δὲ συγκατασχευαζόμενος δύο ἐγκλήματα περὶ ἕν πρόσ- 
tiov ἔχων, καὶ τὴν μὲν χρίσιν ἐφ᾽ δνὶ, τὴν χατηγορίαν 
δὲ ἐφ᾽ ἑχατέροις καὶ τὴν ἀπόδειξιν᾽ ἴδιον δὲ αὐτοῦ τὸ 
ἐν μόνῳ τούτῳ τὸ αἴτιον τοῦ χρινομένου καὶ ὑπεύϑυνον 5 
7 1 1 e - «c γ - » 

εἰναι, xmi μὴ ομολογεῖσθαι, οπὲρ ἐν τοῖς αλλοῖς στο- 
' - ^ * , , 4 ς e . 7 

χασμοῖς xol ανευϑυνὸν ἐστε xoà ομολογουμεένον" oiov 

πλούσιος παρὰ συμπόσιον ὥμοσε τῷ πένητε τυραννήσειν, 193 
ἀντώμοσεν "ὃ πένης ἀποχτείνειν αὐτόν" εὑρέϑη νεχρὸς 
ἀσκύλευτος ἐπανιὼν ἀπὸ 13 τοῦ συμποσίου ὁ πένης" καὶ 10 
κρίνεται ὁ πλούσιος τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἐνταῦϑα γὰρ 
δύο ἐγκλήματα παρὰ: τὸν πλούσιον" $ τα τυραννὶρ καὺ 
ὁ φόνος" xoi τὸ μὲν χρινόμενον ἢ τυραννίς" τὸ δὲ ση- 
μεῖον ὁ φόνος" τοῦτο δὲ οὔτε ἀνεύϑυνον, οὔτε ὠμολο- 
γημένον" ῥβιαφέρει οὖν τοῦ ἐμπίπτοντος καὶ προκατα- i5 

σχευαξομένου τῷ ἐκείνοις μὲν διάφορα εἶναι τὰ πἰρόσα 

din τὰ χρινύμενα, ἐνταῦϑα δὲ δύο. περὶ ὃν πρόσωπον 
εἶναι τὰ ἐγχλήματα. 

Ὃ ἀπὸ γνώμηὰ παρὰ τούτους ἔστε στοχασμὸς, ὃς ψιλῇ τῇ 3 γνώμῃ 

ἐξετάζεται, φανεροῦ ὕντος καὶ τοῦ πράγματος καὶ τοῦ πράξαντος" 20 

οἷον ἐν δόξῃ μανίας μητρυιὰ τὸν μὲν υἱὸν ἔτρωσε, τὸν δὲ πρόγο.. 

γον ἀπέκτεινε" xal üyeveyxoUca φεύγει φόνου" διαφέρει δὰ üvy- 
γνώμης ὅ τοιοῦτος στοχασμὸς, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐφ᾽ o μεϑίστησιν ὧμο- 

λόγηται" οἷον ἔλεος, ἢ βάσανοι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐνταῦϑα δὲ εἰ μέ- 
pays ζητεῖται δήπου ἢ ov, 28 

Μ αρκε λλίνου. Εὖρεν ἄλλο εἶδος στοχασμοῦ , 9 
ἧς ξἔκάλεσεν ἀπὸ γνώμης᾽ ἀπὸ γνώμης δὲ ἐκαλεσὲν, ὅταν 

τῆς πράξεως οὔσης φανερᾶς ἡ γνώμη ζητεῖται toV πράν 

ξαντος " διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ψιλῇ εἶπεν ἀντὶ τοῦ μόνῃ" 

, τὸ δὲ παράδειγμα δείκνυσι τοιούτου. progaouoũ τὴ» φύ- 80 

σιν" ἐνταῦθα τὸ ἀμφίβολον καὶ τὸ. ἀδηλόν ἔστι τῆς 

μητρυιᾶς ἡ γνώμη, μεϑ' ἧς ὃ φόνος πέπρακται" stt a^ 

18 Ald. ἐπὶ, scripéi ἀπό, 
A Aetor. IV. - 30 
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νῶς δὲ πέπλασται τὸ ζήτημα" οὗ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν u&- 

μηνυΐαν τὴν μητρυιάν' ἀσύστατον γὰρ ἂν ἣν τὸ ξήτη- 

μα τῆς μανίας ὁμολογουμένης, ἀλλ᾽ ἐν δόξῃ μανίας 

ὕπερ ἀμφίβολον" 0 χαὶ τῇ κατηγορίᾳ βίδωσιν ὑπόνοιαν" 

δ δ' μὲν χατήγορος ὑπόκρισιν τὴν μανίαν ἀποφαίνειν πει-- 

ράσεται" διὰ τὴν φυσικὴν πρὸς τὸν πρόγονον δυσμέ- 

γείαν" ὁ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγωνιζόμενος τοὐναντίον συ- 

. στήσει xal ἀληθῶς μεμηνέναι τὴν μητρυιὰν ἀγωνιεῖται" 

xoà στοχαστιχῶς ἡ ζήτησις ἅπασα προαχϑήσεται" δια- 
40 φέρει δὲ συγγνώμης. Καλῶς καὶ δεόντως μέμνηται τῆς 

διαφορᾶς ταύτης ἐνταῦθα" ἐπειδὴ χοινωνίαν οὖσαν πρὸς 

τὴν συγγνώμην ἤσϑετο τούτου τοῦ στοχασμοῦ" κοινὸν 
γὰρ ἐν ἑκατέραις ταῖς στάσεσι τὸ τῆς ἀγνοίας xal τὸ 

. ἀκούσιον" λύει οὖν τῇ διαφορᾷ τὴν συγγένειαν " δοχεῖ 

15 γὰρ κατὰ δύο κοινωνεῖν Tj γνώμῃ" xaJ ἕν μὲν, ὅτε 

ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἀδίκημα φύσει τὸ πεπρα- 

γμένον" δεύτερον δὲ κατὰ τὴν αἰτίαν τὸ ἐπί τε πάϑος 
ψυχῆς μεϑιστάναι τὸ γενόμενον" διαφέρει οὖν, ὅτι ἐν 

μὲν τῇ συγγνώμῃ. τὸ πάϑος, ἐφ᾽ ᾧ μεϑέστησι τὴν ci- 
30 τίαν ὁ φεύγων, λέγω δὴ φόβον ἢ ἄγνοιαν, ἢ ἔλεον, συγ- 

χωρεῖ καὶ αὐτὸς 0 χατήγορος ὡς ὡμολογημένον" ἀπο--: 
yotver δὲ. xoà οὕτω τιμωρίας ἄξιον". ἐχρῆν. γάρ qct 
μηδ᾽ ὅλως ἡττῆσϑαι τοῦ παϑους" ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ 
ἄδηλον" καὶ περὶ αὐτὸ τοῦτο ἡ πᾶσα 'ξήτησις ἱσταται" 

285 τῆς γὰρ μητρυιᾶς προβαλλομένης, τὴν μανίαν καὶ εἰς 
ταύτην ἀναφερούσης τοῦ φόνου τὴν αἰτίαν, ὁ χατήγο--: 

eos ἐνίσταται xoi ψεῦδος. εἶναι διϊσχυρίζεταε τῆς parque 
ἃς τὸν λόγον. ΄. ᾿ 

80 ΟΣ ὑρεανοῦ. O ἀπᾶ γνώμης στοχασμός ἐστι roi- 
οὕτοῤ, ὅτων ὁ φεύγων πεποιηκέναι ply ὁμολογῇ TO ἐπσει- 
φερόμενον ἔγχλημια,; φάακῃ δὲ μὴ" ἑλὼν, ἀλλὰ δι᾽ ἄγνοι-- 
αν ἢ μανίαν εἰργάσϑαι" οἷον τὰ ἐν μανίᾳ ἄχρα εἶναι" 

iS 
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τύραννον ἀπέκτεινέ τις μεμηνέναι δόξας" αἰτοῦντι δω- 
οεὰν ἀντεῖπεν ῥητωρ᾽ ἐχράτησε δοχῶν μὴ μαίνεσθαι, 
καὶ τὸν ῥήτορα ἀπέχτεινεν" ἀνενεγκὼν φόνου χρίνεται; 
ξητητέον δὲ, διατί μὴ μετὰ τῶν ἁπλῶν τέτειχται, εἴγε ἕν 
πρόσωπον ἔχει xoi ἕν πρᾶγβα, φαμὲν οὖν, ὅτε οὗτρς Ó 5 
στοχασμὸς οὔτε διπλοῦς οὔτὲ ἁπλοῦς ἂν εἴη" διπλοῦς 

μὲν, ὅτι οὐ δύο πρόσωπα καὶ πράγματα ἔχει" πάλιν δὲ 
ἁπλοῦς οὐκ ἔστιν, ὅτο ἐν τούτῳ μόνον τὸ πρᾶγμα οὐχ 
ἄδηλόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡμολογημένον, Ὁ πᾶσι τοῖς. GtO- 
χασμοῖς * ἰἐξαγτιοῦται, διὸ καὶ τελευταῖος τέτακται" ἐρεῖ 10 

δέ τις, ὅτι dix ἄρα στοχασμὸς οὗτος; οὐ γάρ ἐστιν ἀδη- 

λὸν πράγματος ἔλεγχος" ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὅτι δῆλον μὲν 

τὸ πρᾶγμα, τὸ δὲ: ἄδηλον παρὰ τὴν' γνώμην Ἱσταταν" 194 

καὶ περὶ ταύτην ὃ. στοχασμός" διὸ xdi τὴν προσηγορίαν. 
τοιαύτην ἔλαχεν, ἀπὸ γνώμης στοχασμὸς καλούμενος" 15 
xc. ὃ μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦ παιδὸς ἀπέσχετο, χώραν ἔχϑε 
τὰ τῆς μανέας" od ὁ δὲ μετσιωτέρᾳ τὴ TOL παιδὸς 

πληγῇ ἐχρήσατο, ὑγιαίνειν δοχεῖ" καλῶς δὲ τὸ ἐν δόξῃ 

μανίας, | ἵνα χορηγίαν τῷ ἀδήλῳ πορίσηξαι" διαφέρει δὲ 

συγγνώμης ὁ στοχασμὸς οὗτος, 0 οτὶ ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ 20 

ὃ φεύγων ὁμολογεῖ δεδρακέναι εἰδὼς ἀδίχημα τὸ mé... 

'πραγμένον, Ou ὑπό rios ἀνάγκης οὐχ ὡς ἄλλως πρᾶ- 

Eos". ἐνταῦϑα δὲ οὐδὲ εἰ ἀδικημα τὸ πεπραγμένον ὅλωρ 

ἣν εἰδέναι φησί" xal ὅτε ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ καὶ ὁ 
«ert γορος ὁμολογεῖ τὸν κρινόμενον ἄκουτα πεποιηχέναι 25 
τὸ πραχϑὲν, ἐνταῦϑα δὲ ἑκόντα" κἀχεῖ μὲν ἁπλῆν ol. 

ov ἐξ αὐτῆς μόνης φύσεως xol ἀνϑρωπίνην τὴν ἄγνοι- ) 

αν προβάλλεται ὃ φεύγων, ἐν δὲ τῷ ἀπὸ γνώμης στο- 

χασμῷ φρενοβλάβειαν καὶ μανίαν" οἷον τύραννος ἀνέ- 

σπασε τρεῖς παῖδας" τῷ πρώτῳ τὸν πατέρων τυπτῆσαι 50 

προσέταξεν,᾿ , οὗ τυπτήσαντα ἀπέκτεινε; xat τὸν δεύτερον. 

ὁμοίως " ὁ τρίτος ὑπήκουσεν, ἐσωθη, μετὰ τὴν τῆς TU- 

' Jpavvidog-. XOTGÀUOLV. XLyÓvVEvEL περὶ τῶν͵ χειρῶν, τοῦτο 

— e 9 
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τὰ ταῦτα ἐχεῖνος ἐτυράννησεν dqsÜtic" χωλυϑείσης τῆς 

τυραννίδος χρίνεται συνειδότος ὃ στρατηγός" ἐνταῦϑα ἐν 
tj μεταϑέσει λέγοντος τοῦ στρατηγοῦ κατὰ νόμον πε- 
ποιηχέναι, ἀναφύεται τέλειον δητὸν καὶ διάνοια λέγον--: 

$ τος τοῦ κατηγόρου, ὅτι OV τοὺς εὐεργέτας, οὐδὲ τοὺς 
ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς πόλεως κατιόντας ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ κατα- 
φρονήσει τῶν νόμων ὁ νόμος ἀναιρεῖ" ἔτι ἐπιπλέκεταε 

στοχασμὸς συγγνώμῃ, og ἐπὶ τούτου" ὡραίου μειρακίου 
μ ητέρα λῃσταὶ ἔλαβον" ἀπελθόντος τοῦ μειρακίου ἐπεὶ 

10 τὸ λυτρώσασϑαι ἀφῆχαν ol λῃσταὶ τὴν μητέρα ἄνευ 

λύτρων καὶ λρίνεται πορνείας τὸ μειράκιον" ἐνταῦϑα ἐν 

τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους προβαλλομένου τοῦ κατηγό- 

gov xal λέγοντος, ὕτι διὰ τί ἄνευ λύτρων ἀφῆχαν σε 
τὴν μητέρα, ὃ φεύγων ἐρεῖ" ἐλεήσαντες τὴν ἡλικίαν καὶ 

45 τὸ φιλόστοργον τὸ πρὸς τὴν μητέρα" καὶ εὐθέως εἰς τὴν 

συγγνώμην ἐμπεσεῖται λέγων οὐ δεῖ τὰ παρὰ τῶν λῃ--: 
στῶν γινόμενα ἐξετάξεσϑαι" πᾶντα γὰρ ταῦτα κατὰ ἀνάγ- 

χὴν γίγνονται" ἔτι ἐπιπλέχεται 0 στοχασμὸς: ἀντιστάσεε ὡς 

ἐπὶ τούτου" τύραννος ἐκήρυξε χρῆσϑαι δορυφόρῳ, ὃ ὃς ἂν 

20 αὐτοῦ τὸν πατέρα ἀποχτείνη" νεανίσχος ἐνεγκὼν αὐτῷ γέ- 

ροντος χεφαλὴν ἐγένετο δορυφόρος " καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέ-- 
χτεινε τὸν τύραννον καὶ χρίνεται πατροχτονίας" ἐνταῦϑα 
γὰρ ἡ ἀντίστασις τελεία ἐστὶν, ὅτι τὴν τυραννίδα καϑ-- 

εἴλον" χαὶ τὸ ἐν τυραννίδι πραττόμενον, κἂν βλαβερώτε.- 

35 gov jj, ἐπὶ τῷ καταλυϑῆναι αὑτὴν συγκεχώρηται" ἄλλως τε 

οὐδὲ πέπραχταϊΐ μοι τὸ ἔργον καὶ ἄναφύεται στοχασμό-" 

εἰσὶ δὲ xol ἕτεροι στοχασμοὶ, οἷον οἵ τε λεγόμενοι Xce- 

κοῦ βίου καὶ ἀχαριστίας καὶ χατασοφισμοῦ καὶ oi παριἐ- 

δοξοι καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν" περὶ ὧν εἴρηται" εἰσὶ 

80 δὲ xci δημοχοπίου καὶ διχαστηρίου ἀπάτης" καὶ οἱ ἐξ 

ἀπάτης δήμου" δημοκοπίου δὸ λέγεται, ὃτ᾽ ἂν τις ἢ 

4 Ald. εἰ. 
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εἰπὼν ἢ ποιήσας τι εἰς ϑόρυβον xol τὸ ποιῆσαί ru προσ- 
ἀγάγοι τὸν δῆμον" δικαστηρίου δὲ ἀπάτης παράδειγμα" 
οἷον ἐγράψατο ὁ πλούσιος "τὸν πένητα ξενίας καὶ εἶλεν" 
ἐφυγάδευσεν αὐτόν" μετὰ ταῖτα λοιμοῦ γένομένον ἔχρη- 
σεν ὁ ϑεὸς παύσασϑαι τὸν λοιμὸν, εἰ πολίτης ἑαυτὸν ἀπο- 5 
σφαάξοι ὑπὲρ τῆς πόλεως" ὁ πένης ἀκηύσας κατελθὼν ἐν 
τῇ πόλεε ἀπέσφαξεν ἑαυτόν" ἐπαύετο. ὁ λοιμόρ" καὶ κρί- 
νεται Ὁ πλούσιος ἐξαπάτης. δικαστηρίου . διαφέρει δὲ 
οὗτος τοῦ δημοχοπίου , ὅτε ὧδε μετὰ λόγου καὶ κρίσεως 

ἢ ἀπάτη γίνεται τῶν δικαστῶν, ἐκεῖ δὲ μετὰ ἀποκρί- 10 
dog μόνης ἢ ἑνὸς λόγου μόνης ἀποφάσεως" δήμου δὲ 
ἀπάτης οἷον ῥήτωρ ἔπεισε πόλιν παρασχευάσασϑαι ὡς 
πολεμίων ἐπιόντων" oUx ἐπῆλθον οἱ πολέμιοι, καὶ κρί- 
vera, ἀπάτης δήμου" διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ τῇ δημοχο- 
πίου xal ? τοῦ ἐξαπατης διχαστηρίου" ὅτι ἀντιστάσει 15 — , 

ἐπιπλέχεταν λέγοντος τοῦ (m rogoé*, διὰ τοῦτο μὴ . ἐπελη- 
λυϑέναι «τοὺς πολεμίους διὰ τὸ γνῶναι ἡμᾶς παρεσκευ- 
ασαένους " καὶ εὐεργεσίαν τοῦτο προβάλλεται" ἐν ἐκείνοις 196 
δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδ᾽ ἕτερος δύνατας δεῖξαι" ἔστι 
δὲ τὸ στοχαστιχὸν, οἷον, “ότερον χρηδιεριεῦσαι βουλόμεε- 20 | 

vog ἢ βλάψαε ἢ τῇ ἀληϑεὶψ νομίσας εἶναι πολεμίους 

ἔπεισε παρασκευάσασθαι" εἶτα τὸ ἀντιστατριὸν ἐν τῇ 
μεταϑέσϑι τῆς αἰτίας ἀγαφύεται, TOU ἕήτορος λέγοντος, 
ὅτι xal κτὸς πολεμίου χρήσιμος m 7 παρασκειη" καὶ τοῦ- 

TO αὐτὸ ἡπάτησε τοῦ πολέμου rovg ἐναντίους τὸ γνῶναι 38 
παρεσχευασμένους ἢ ἡμᾶς" εἰδέναι δὲ γρὴ ὡς ὅταν τις 
ἐπαγγειλάμενος ῥηταῖρ ἡμέραις μὴ ποιήσῃ οὐχ ἔστι στο- 
χασμὸς ἀλλ᾽ ὅρος" οἷον Κλέων ὑπέσχετο ἐντὸς τριάκὸν- 
τα ἡμερῶν τοὺς τὴν Πύλον οἰκοῦντας ἕξειν" ἐν πλείο-- 
σιν ἤγαγδ καὶ χρίνεταε ἐξαπάτης" ^ ἐνταῦϑα γὰρ τέλειος 30 

ὅρος ἐστὶν olov τί τὸ ' ἐξαπατῆσαι" πότερον εἰρήνῃ ἢ ἐν 

πολέμῳ ὕπου ys ἄδηλα τὰ τῶν πολεμίων πράγματα. 

2 καὶ A]d. om.. 5 Ald. παρασκεναζομένους. 4 Ald, ἐξ ἀπάτης, 

Li 
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iM αρκελλί ívov, .dicÓaveros καὶ ἕτερα στοχασμῶν ς 
εἴδη ὑπό τινων ἐπινοουμένων, ψυχρὰν δὲ τὴν παρὰ τού- 

τῶν ἐπεξεργασίαν ἡγούμενορ᾽ μόνον δὲ ἐπισημηνάμενος, 
ὅτι ἔσως καὶ ἕτερα ἐσίιν εἴδη, παραιτεῖται τὴν τούτων 

$ μνήμην" εἰ γὰρ xol εὑρίσκεταί φησιν ἄλλο, ἀλλ᾽ ix toD 
των συμπλεχόμενον. εὑρίσχεται" τινὲς δὲ ὑποτίϑενται τὸν 

παράδοξον ὧν sig ἐστιν ὃ Μινουχιανός" ἔστε δὲ τὸ πα- 
ράδειγμα ρμὐτοῦ τὸ παρὰ τοῦ μάγου" ὃς ὑπέσχετο εἴσω 
προϑεσμίαρ τινὸς ἀναιρήσδιν τὸν τύραννον" σχηπτὸς γε- 

40 μόμενος ἀνεῖλε τὸν τύραννον" καὶ αἰτεῖ δωρεὰν δ᾽ μάγος" 
εἴρηται δὲ παράδοξος ὕτι τῶν ἄλλων στοχασμῶν 5" ἐγκλή- 
ματα καὶ ἀδικήματα ἐχόντων μόνος οὗτος χατορϑώμα- 
τα καὶ. δωρεὰς ἔχει" xol ὅτι πανταχοῦ ἄρνησιν εὑρίσχο- 
κομὲν οὖσαν ἐν τοῖς ctoyacpoig* ἐνταῦϑα δὲ ὁμολογίαν 

4» τοῦ πράγματος, ὅτε ἐποίησα, ἀνεῖλον τὸν τύραννον" 
ἀλλ᾽ εἴποι rig, ὅτι οὐδὲν παράδοξον τὸ ὁμολογεῖν ὅτε 
κατώρϑωχά τι" ἀλλ᾽ ἔστι μᾶλλον xol ἡλέον τοῦ εἐρη- 
μένου ἐχεῖνον καλεῖν παράδοξον" ἤρα τὶς κόρης" εὑρέϑη 
μετὰ ταῦτα vexoa* καὶ ὁ ἐραστὴς παρεστὼς τῷ σώματι, 

go ἐρωτώμενος τίς οἴη ὁ τὸν φόνον δεδραχὼς, ἑαυτὸν ὧμο- 
λόγησε καὶ χρίνεται' παράδοξον γὰρ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ 
ἀδιχήματος αἴτιον εἶναι λέγειν, ὅπερ οὐδαμοῦ εὑρίσχο- 
μεν" ἐπινοοῦσί τινὲς xol ἄλλο εἶδος τοιοῦτον " ἐγράψαν- 
τὸ ἀλλήλους. «Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης" O0 μὲν φιλισ- 

gs πισμοῦ 5’ ὃ δὲ μηδισμοῦ. ᾿Δριστογείτων ἀμφοτέρων xa- 
τηγορεῖ" τοῦτο πρὸς ἕχαστον τῶν προειρημένων διαφο- 
pav ἔρειν τινὰ δοχεῖ" οὔτε γὰρ ἁπλοῦς ἂν εἴη στοχα- 
σμὸς δύο πρόσωπα ἔχων καὶ δύο ἐγχλήματα χρινόμενα 
οὔτε διπλοῦς ἀντεγχληματιχός " οὐδὲ γὰρ ἀντεγχαλοῦσιν 

so ἀλλήλοις" ἀλλ᾽ εἷς μὲν ὁ χατηγορῶν, ἀμφότεροι δὲ gev- 

γουσιν, πρὸς τούτοις οὐδὲ τῶν συνεζευγμένων ἂν εἴη" 
οὐ γὰρ δύο ξητούμενα ἐφ᾽ ἑνὶ προσώπῳ τέταχται, ἀλλὰ -. 

ut l. 8, et 15. conjunxi, 5 Ald, στοχασμός. 6 Ald. φιλιππικοῖ, 
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δύο μὲν τὰ χρινόμενα πρόσωπα, ὅνο δὲ τὰ ἐπαγόμενα 
ἐγχλήματα" παρέλιπε δὲ ὃ τεχνικὸς τὸν παράδοξον ὡς 
ἀντιχείμενον πᾶσι τοῖς ἄλλοις" ἡ χὰρ ἄρνησις μᾶλλον 
ὑπὲρ τοῦ κατηγόρου γίνεταε" καὶ τὸ σημεῖον οὐχ ὃ διώ- 
χων προτείνεται, ἀλλὰ μάλλον ὑπὲρ τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ὅ 
ἔνϑα ὁ μὲν κατήγορος λέγει, οὐχ ἐποίησας , 0 δὲ φεύ- 

. γῶν ἐποίησα" ὃ μὲν γὰρ. ἐνιστάμενος πρὸς τὴν δωρεάν 

φησιν αὐτόματ᾽, ἐνεχϑῆναι τὸν σκηπτὸν ix ϑεῶν προ- 
νοίας, οὗ διὰ τὸν μάγον" ὃ δὲ φησιν αὐτὸς πεποιηχέ- 
ναι διὰ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἐμπρόϑεσμον" ὅρος δ᾽ 10 
ἂν ἦν εἰ ὡμολογεῖτο ὑπὸ τοῦ ἀντιλέγοντος αἴτιον τοῦ 
σχηπτοῦ τὸν μάγον γεγενῆσϑαι" μὴ εἶναι μέντοι αὑτὸν 
ἄξιον τῆς δωρεᾶς ὡς μῆ ἀνῃρηκότα ξίφει τὸν τύραννον" 

ὁμοίως 7 δὲ καὶ ὃ κατὰ ἀμφισβήτησιν στηχασμὸς παρά- 
δοξος ἂν εἴη" xaxsi γὰρ ἑκάτερός φησι δεδραχέναι,, τοῦ 18 

. ἑτέρου λέγοντος ὅτι οὐκ imoíncag* ἔστι δὲ ὁ ἐξ ἀπάτης 
οὗτος στοχασμός" πρεσβευτὴς ἀπεδήμησεν, ἐπανῆλϑε 
μελανειμονῶν" ἤρετο αὐτὸν ὁ δῆμος διατί μελανειμονεῖ" 
ὃ δέ φησι μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ καταλαβεῖν" εἶναι δὲ 

τόνδε" κατέλυσεν ἐχεῖνον ὃ δῆμος " ὕστερον κρίνων ὁ 0 
ἀνὴρ τὴν γυναῖκα μοιχείας ovy εἷλε" καὶ. κρίνεται ana- 

τῆς ὑπὸ TOU δήμου" δητοῦμεν͵ οὖν ἐνταῦϑα εἰ ἡπατῃσϑ" 

λέξει γὰρ ὃ χατήγορος , ὅτι ἐχϑρὸς ὧν ἐκείνου, ἐπλάσω 197 

xal ἡπατησας, ἵνα φονεύσης" 0 δὲ λέγει, ὅτι οἱ δικασταὶ 

ἡπατήϑησαν παρὰ τὴν δίκην" παραχρουσϑέντες γὰρ 2ὅ 
ἀπέλυσαν τὴν γυναῖχα" διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ ἀπὸ γνώ- 

μηρ, τῷ τὸ δρασϑὲν τοῦτο μὴ ἐξ αὑτοῦ uvaw' ἀλλ᾽ ὑπὸ 

τοῦ δήμου" ἐπεὶ χαὶ αὐτοσχεδὸν ἀπὸ γνώμης ἐστὶν εἰ 
ἡπάτησεν ἢ οὐ" ὥσπερ χαἀχεῖ γνώμην ξητοῦμεν, nórt- 

ρον μαινομένη ἢ οὔ" ἴσως δὲ ἐπειδὴ οἷδε παραλιπὼν εἷ- 30 

πεν, τάχα δὲ xol παρὰ ταῦτα ἕτερα εἴδη ἐστὶ στοχα- 
σμῶν. 

7 Ald. ὁμοῖος. ser. ὁμοίως. 
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Περὶ τοῦ ὅρου. 

“Συριανοῦ. Μετὰ * τὸν στοχασμὸν περὶ τοῦ ὅρου 
κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν χρὴ διελϑεῖν" εἰ γὰρ ἐν παντὲ 

πράγματι περὶ ? τοῦ & ἔστι πρῶτον ξητητέον, ὅπερ ὃ. 
δ στοχασμὸς, ὡς ἔφαμεν, περιέχει " eL O^ οὕτω περὶ TOU τέ 

ἐστιν" ὃ δὲ Ὅρος, ὡς ἐπιδείξομιεν, τὴν παρὰ τοῦ τί ἐότιν 

περιέχει ̓ξήτηδιν, ταχτέος ἂν εἴη μετὰ τὸν στοχασμὸν ὃ 

ὅρος" ἐπειδή. δὲ πολλαχῶς ὃ ὅρος, ἀναγκαῖον διαστεῖλαι 

τὴν ὁμωνυμίαν, ἵνα τὸ᾿ ζητούμενον ἡμῖν ἀκριβέστερον 
40 ἐπιδειχϑῇ 3. χαλεῖται τοΐνυν πρῶτος ὅρος ὃ ἐν τοῖς χω- 

eio⸗ διορίζων τό τε οἶχεῖον χαὶ τὸ ἀλλότριον" καλεῖται 

δὲ ὅρος χαὶ ὁ διαλεχτικός " οἷον εἰς ὃν 1 πρότασις ἀνα- 

λύεται’ καὶ ἔτι ὅρος καλεῖται "ὁ τὸ τί ἦν εἶναι κατὰ 
“Αριστοτέλην σημαίνων" τουτέστιν ὃ τὴν οὐσίαν 4 καὶ 

13 τὴν ἰδιότητα ἕχάστου ὑποχειμένου παριστὰς xoci δηλωτι- 

xg τοῦ ἑκάστου πράγματος ᾿οὐσίας ᾿ καὶ φύσεως καὶ 
τὶ ἐστιν᾿ ἑκάστῳ τὸ εἶναι: σαφῶς ἀνιχνεύων" τοιοῦτοι 

γὰρ οὗ τέλειοι τῶν πραγμάτων ὅροι". ἀφ᾽ οὗ " xol ἡ 

στάσις ὅρος χέκληται" ἐπεὶ χατασκευαξόμενον ἐν αὐτῷ 

20 τί ἐστιν τὸ πεπραγμένον" τοῦτο γὰῤ àv ὅρῳ τὸ Σητού- 

M. 
^ €. 

μενὸν" ὅρος “λέγεται καὶ- τὸ πέρας παντὸς πράγματος" 

ὡς 7 ἐπιφάνεια ἐοὺ σώματος. χαὶ τῆς ἐπιφανείας ἡ Ἴγραμ- 

μὴ " καὶ τῆς γραμμῆς τὸ σημεῖον 6" λέγονται C ὅροι: “καὶ παν- 

4 Ven. ἄξιον δὲ λοιπὸν ᾿μετὰ τὸν στοχασμὸν π. τ: 0. --- διεξ- 

ελϑεῖν. ^ ,2 Ald, παρά, 3 Ven, ἐπεδειχϑείη. 4 Ven. rovr- 
ἔστιν 0 τὴν. ἑκάστου φύσιν διοριξόμενος , καὶ τί ἐστιν ἑκάστῳ τὸ εἷ- 

Vo, omissis reliquis, 5 ἀφ᾽ οὗ καὶ ἥ στάσις — —  ζητούμε-- 

νὸν Ven, om, 6 Ven, τὰ σημεῖα, sequitur in eodem: ὕροι 

λέγονται, καὶ τὰ μέρη τῶν προτάσεων, οἷον πρότασἰς ἐστι πᾶν ζῶον 

ἔμψυχον, ταύτης οὖν τὰ μέρη τὸ πᾶν, τὸ ζῶον, τὸ ἔμψυχον ὅροι 

καλοῦνται" λέγονται ὅ ὅροι καὶ πάντα τὰ ὑητορικὰ ζητήματα " καλεῖ- 

ται ὅρος καὶ ἢ στάσις αὐτὴ, περὶ ἧς ὃ λόγος, διαφέρει δὲ τοῦ 

στοχασμοῦ X. T. À. 
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τα τὰ. πολιτικὰ ξητήματα * abo τὸ .σανίδιον ig Anuo⸗ 

σϑένης μέμνηται" καλϑδέται ὅρος: αλλ) στάσις αὐτὴ πε- 

οὐ ἧς 0 λύγος" διαφέρει δὲ τοῦ στοχαυμοῦ ὁ ϑρορ᾽ τῷ 

ἐχεῖ μὲν πίερὶ | οὐρίας. δῖναι" τῆν ζήτησιν" νι δὲ τῷ J 
περὶ τοῦ τί ἐστίν" ὁρίζθται δὲ Q piv ἹἙρμὰγ ἐνὴς «τὸν 0- 

ρον οὕτως E ὅρος ἐστὶν. Y ἰὀνόμαζος ξήντησις mel πρά- 

γματος, οὗ τὸ μὲν πέπρακται». τὸ δὲ Aem. nog αὑτὸ 
τέλειον τοῦ ξητουμένου' ὀνόματορ᾽ πρῶτον “μὲν οὖν χα- 
κῶς 8 ὀνόμαωτου. ζητήσιξ. εἶπεν" ἐν γάρι τοῖς δικαστηρίοις 

πραγμάτων ζητήσεις εἰσὶν »ιὠλλ᾽:9 
οὐ καλῶς. ξήτησιν τὸ γένος 'τοῦ ὅρου παρέλαβεν νῇ γὰρ 
ξήτησὶς ᾿ἐνέργδια τίς dotriv: ἐχρὴν» δὲ μαλλον"" εἰπεῖν. πές 
στις. 3? * ἔτι δὲ οὐ πάντα παρέλαβε τὰ δριχὰ ξητήμανὰα 15" 
τὸ γὰρ, οὗ τὸ μὲν πέπραχέαι, τὸ δὲ Ad ses y pig 
piv ix. λείποντος καὶ πεπραγμέγου. συνεστῶσιν ὅροις 'ὧσ- 15 
μόζει, ὡς 13 δηλ). τοῦ πλουσίου ᾿τοῦ συνεχῶρ ἐπομῶτενδος- 

μένου ἐγθιρῷ «πένητι τὰς χεῖρας καὶ χρινομένσυ V pene, 

τοὺς δὲ xeru τὸ τέλειον ὅροθς καὶ τοὺς χατὰ τὸ περιτ- 

φεῦον omdapnop: σταραδείχματα ÓPF αὐΐῶν. τύδα; νόμος 
vov χαινὰν σπλον" ἐπεδεύξανέα χέρας. Ac Bav &ty " ἅππον 13 39 
τις πολεμιύτην ἀτδάξαρ ἀξιοῖ τοῦ γέρως τυχεῖν" ἐν γὰρ . 
«τούτῳ λείπει. ply» οὐδέν": τελειάτης δὲ τις τῷ συνήθει 

προσγέγονεν" τὸ ΤΊ. δὲ »exc τὰ περιττεῦον" νόμος τὸν 

ὁλόκληρον ἱερᾶσϑαι" ἑξαδαχτυλός tig ὧν ἀντέζεται τῆς 
ἱερωσύνης χαὶ κωλύδται" πάντας τοίνυν τοὺς τοιούτους 25 

7 ὅρος ἐστὶν Ven. om, 8 "Ven, κακῶς ὅτι. 9. Ven. οὔὐχὲ 

ὄνομ. omisso ἀλλ᾽. 40 Ven... πίστις εἰπεῖν. 14 Ven., add. 

διὰ τοῦ Opov. 12 Ven. ὡς b ἐκείνῳ τῷ προβλήματι, ᾿ πλούσιος 

ἐχϑρῷ πένητι συνεχῶς ἐπανατείνεται τὰς χεῖρας, καὶ κρίνεται ὑπ᾽ 

αὐτοῦ ὕβρεως, τοὺς δὲ κατὰ τὸ τέλ. ἃ. x. z. ΑΜΚατὰ τὸ περιττεῦον 

οὐδαμῶς ἐλλειπὴς ἂν. εἴη" παραδείγματα δὲ αὐτοῦ τάδε. 15 

Ven, 4»9guxó» τις "πολεμιστὴν δείξας. 44 Ven. τοῦ δὲ κατὰ 

τὸ περιττεῖον ὅρου παράδειγμα τόδε. | 
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ὅρους ἔξω τοῦ “Ἑρμογένους ὅρου πίπτοντας εὑρήσομεν" 
ἔτε δὲ αὖ μόνον τοῦ ῥητορικοῦ Ogov oixsióg ἐστιν ὃ ὅρος 
ἀλλὰ καὶ τοῖς φυσικοῖς ἁρμόσει" καὶ γὰρ ὃ ἑατρὸς ζη- 

τῶν πότερον. τὸ ἐμβρογὸν ζῶόν ἐστιν ἢ οὔ" ἐκλείποντος 

6 xi τοῦ *5 ὄντος ̓ἐπιχειρεῖ" ὁ μὲν γὰρ λέγων ζῶον αὐτὸ 
εἶναι, ἐκ τοῦ ὄντος καὶ οἱονεὶ πεπραγμένου ἐπιχειρεῖ" ὃ 
δὲ λέγων μήπω εἶναι αὑτὰ ζῶον, ἐκ τοῦ λείποντος. Mi- 
γουχιαμὸς δὲ οὕτως ἀρίξεξαι". Ot ἂν ὁμολογῇ μέν ὁ 
φεύγων τὸ πεπραγμένον, 'περῖ. δὲ τῆς ἰδιότητος 7] ζήτη- 

40 σις ἢ" περὸ Σοῦ ποῖόν τί ἐστι. τὸ πεπραγμένον, πρῶτον 
μὲν οὖν οὐ χαλῶς ἐχ μόνου ToU φεύγοντος ὡρίσατο. τὸν 

198 ὅρον" ἐξ ἀμφοτέρων τῶν. μερῶν yvwpitouévov *** ἔπει- 
τὸ ἐκ. τὸῦ φεύγοντος τὴν στάσιν ὁρισάμενος “ἐν τῇ, δι- 
«ἰρέσει τῶν κεφαλαίων τῷ κατηγόρῳ προσὐέμει τὸν ὅρον" 

15 τρίτον οὐ τί ἐστιν ὃ ὁρισμὸς 17 διδάσχεε ἡμᾶς, ἀλλὰ 
πότε συμβαίνει γένεσθαι᾽ ἔτε ἐν τῇ διαίφέσει τῶν στά- 
σεων, ἔξω. τῆς ποιότητος ἐάσας τὸν ὅρον, ἐνταῦϑα ὑπὸ 
τὴν ποιότητα αὐτὸν avcys, λέγων τὴν ζήτησεν ἐν av- 
τῷ γίνεσθαι περὶ τοῦ ποῖόν τί ἐστι τὸ πεπρειγμένον" ὁ 

&9 δὲ τελείως 18 ἔχων ὅρος ἐστὶν ovrog 5 υστάσίς πολιτι- 

xov πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους : περὶ τοῦ τὲ ἐστε τὸ xi- 
νόμενον τὴν ξήτησιν ἔγουσα" τὰ μὲν οὖν ἄλλα κοινὰ Ov- 

τα πασὼν τῶν στάσεων δῆλα ἐστιν δεν ἴδιον δὲ τοῦ 
ὅρου ἐστὶ τὸ τὸν μὲν πεπραγμένον᾽ εἶναι δῆλον, ζητεῖ. 

35 σϑαι δὲ xal 3 τί χρὴ "χαλεῖν αὐτό" τοῦτο δὲ τὸ ἴδιον 
μόνῳ καὶ παντὶ ὑπάρχει" τὸ δὲ ἕτερον 22 τὴ ἐχ λείποντος 
εἶναι καὶ πεπραγμένου μόνῳ μὲν ὑπάρχει , οὗ παντὶ 

δέ, 35. ἱστέον δὲ ὅτε ἐν τοῖς ἐκ πεπραγμένου χαὶ λεί- 

15 τοῦ Ven. et Par. om. 16 Ven. γνῶρ. τοῦ ὅρου ὥσ- 

περ παὶ τοῦ στοχασμοῦ. 47 Ven. ὃ ὅρος. 48 Ald. τέλειος. 

19 Ven. ὅρος ἐστὲ στάσις. 20 Ven. add. καὶ ἐκ τῆς τοῦ στο- 

χαστικοῦ ὅρου ἐξηγήσεως. 41 καὶ Ven. et Par. om. 22 Ven. 

ἕτερον ἴδιον, — Ald. ἐκλείποντος. h. 1. et p. 475. 15. scr. ἐκ dein. 

Disjunxi. 25 Ven. add. ὡς καὶ ἀνωτέρω ἀπεδείξαμεν. 
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ποντος συνεστῶσιν ὅροις τὸ πεπραγμένον ἀεὶ ἀργὴ ToU 
λείποντός ἐστε" xol τῷ πραχϑέντι τὸ. λεῖπον συνελϑὸν 
ἕν τέλειον πρᾶγμα ποιδῖ" οἷον τὸ ἐπανατείνασθϑαι. τὰς 
χεῖρας τοῦ τυπτῆσαι ?* ἀρχή ἔστι" καὶ τὸ λαϑρα γνύχτωρ. 
εἰς ἱερὸν παρελιϑεῖν ἑεροσυλίας ἀἄρχη " προστεϑέντων δὲ δ 

τῶν λειπόντων ἐν ἑχατέρῳ τέλεια πλημμελήματα yive- 
ται. | | 

Σωπάτρου. Δεύτερος τῶν λογικῶν στάσεων ὃ O- 
Qoc* καὶ ἕπεται τῷ στοχασμῷ᾽ δεῖ γὰρ πρῶτον εὑρεῖν τὸ 

24 Ald. τυπῆσαι, ut supra pag. 468. lin. 3. --  Ád finem 

Ven. addit: rà» δὲ ὅρων oi μέν εἰσιν ἁπλοῖ, oi δὲ διπλοῖ, 

καὶ τῶν ἁπλῶν οἱ μὲν αὐτὸ τὸ κρινόμενον ἔχουσι καὶ ζητούμε.- 

γον, ὡς ὃ ToU ἐπανατεινομένου πλουσίου πένητι ἐχϑρῷ τὰς yl. 

ρας" κρίνεται γὰρ 5 ὕβρις καὶ ζητᾶται εἰ τὸ ἐπανατείνασθαι τὰς 

χεῖρας ὕβρις ἐστίν" οἱ δὲ ἕτερον μὲν τὸ κρινόμενον ἔχουσιν, ἕτερον 

δὲ τὸ ζητούμενον, οἷον τὸν ἄπολιν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ μὴ ἀγωνίζεσθαι. 
᾿4ϑηναῖον ἀϑλητὴν μετὰ τὰ Μηδικὰ βουλόμενον ἀγωγίζεσθαι κωλύ: 

. ovouy ᾿Ηλεῖοι καὶ κρίνουσιν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ᾿Αμφικτυόνων ὕβρεως" 
εἰ 

κρίνεται μὲν. γὰρ 9 ὕβρις, ζητεῖται δὲ, εἰ ἄπολις ὃ ̓ Αϑηναῖος" ὅ- 

μαιον δὲ τούτοις κἀκεῖνο" εὐνσῦχό» τις καταλαβὼν ἐπὶ τῇ γυναι 
ὡς μοιχὸν ἀνεῖλε καὶ κρίνεται φόνου" κρίνεται μὲν γὰρ ὃ φόνος, 

ζητεῖται δὲ εἰ μοιχὸς ὃ εὐνοῦχος" εἴδη δὲ ὃ ἁπλοῦς ὅρος oUx ἔχει" 

υὔτε γὰρ ἐναλλαγὴ κεφαλαίων ἐν αὐτῷ, οὔτε πλεσνασμὸς, οὔτε ἔλ-᾿ 

λειψίς ἐστιν, ἅπερ ἔφαμεν ᾿ ποιεῖν ἐν ταῖς στάσεσι τὰ εἴδη. Τῶν 

δὲ διπλῶν Ope» ὃ μέν τις καλεῖταν ἀγτανομαζόμενος, b δὲ ἐμπεῖπο 

Τῶν; ὁ δὲ κατὰ σύλληψιν, o δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν, ὃς xal κατὰ 

δύο πρόσωπα καλεῖται, ὃ δὲ δύο ὅροι. Διαιφεῖται δὲ δ᾽ ἁπλοῦς 

ὅρος κεφαλαίοις Bn, προβολῇ, ὅρῳ, ἀνθορισμῷ, συλλογισμῷ, 

γνώμῃ γομοϑέτου, πηλικότητι, πρός τι" τούτων δὲ τὰ μὲν ἐστι τοῦ 

κατηγόρου, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν 

κατηγόρου προβολὴ, ἀνϑορισμὸς, συλλογισμὸς, τοῦ ικδὲ φεύγοντος 

ὅρος" κοινὰ δὲ γνώμη »ομοϑέτου, πηλικότης, πρός τι. ^E» οὖν 

τοῖς ὑρικοῖς ζητήμασι μετὰ τὰ προοίμια τήν T5 προκατάστασιν, ἃ- 

περ κοινὰ πάντων ἐστὲ ζητημάτων τῶν ὑπὸ τὰς στάσεις ἀναγομένων, 

ταχτέον τὴν προβολὴν, ἥτις ὠνόμασται μὲν x, v. b p. 302. 
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Cgrovpevov* e οὕτω τὶ ἔστι ζητῆσαι ὁρίξεται δὲ ὁ 
δρος αὕτως" δρὸς ἐστὶ 'στάσις 'παρὰ τοῦ τὶ ἐστιν ἀπο- 
δεικνύουσα. τὸ ζητούμενον" ἡ γὰρ Opixr σεάαις ἀποδεικ-- 

νύει τί ἐστι,. πότερον ἑεροσυλία, ἢ κχλοπὴ: τὸ ἐξ ἱεροῦ 
5 ἰδιωτικα: 3? ὑφελέσϑαι γρήματα". τὸ μὲν οὖν γένος ἡ στά- 
σες "" διὰ δὰ τοῦ στάσις ὑποφαΐνει ποῖον ὁρίζεται ὅρον" 
ὅτι τὸν ῥητορικόν" διὰ δὲ τοῦ τὶ ἔστι τὸ ἴδιον ἀποδί- 

δωσε τοῦ Opov* ᾿χοινωνεῖ Teig ἄλλαις στάσεσιν ὅρος κατὰ 

«0 πεπραγμένομ!' πᾶραι. γὰρ αἱ στάσεις πλὴν στοχασμοῦ 

40 τὸ aerea) “μένον ἔχουσι κρινόμενον * διαφέρει δὲ στοχα- 

ὁμοῦ. δρὸς" ὅτι ἐν uiv στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον τεχ- 

“μήριόν ἐστι τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος" ἐν ὅρῳ δὲ 
αὑτὰ τὸ πεπραγμένον χρίνεται" xci 0 μὲν στοχασμὸς πε- 

οἱ οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, ἐν ὅρῳ δὲ περὶ ὀνόματος" 
45 xol ὅτι. ἀφάνές iari: TO. πεπραγμένον ἐν στοχασμῷ, ἐν 

ὅρῳ δὲ φανερόν" xol ὅτι ἐν uiv τῷ στοχασμῷ ἀῤνήσά- 
μενοι. οὔτε ἄλλο λέγομεν πεποιηκέναι, xai ὅτε ὁ πρά- 

Bac ἐν ̓ στοχασμῷ ἀφανής ἐστιν, ἐν ὅρῳ δὲ φανερόν" 

καὶ ὅτι͵ κἂν ἄρνησίς ἔστι xal ἐν ὅρῳ, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ 
40 πράγματος, ἀλλὰ τοῦ ὑνόματος μόνου" ̓ πειρῶνται δὲ ri- 

yg μὴ ὅλως στάσιν εἶναι τὸν ὅρον ἀποδεικνύναι, ᾳά- 

GXOWT S οὕτως" ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἢ φανερόν ἐστιν, ἢ 

ἀφανές" χἂν μὲν 7 ἀφανὲς, στοχασμὸν ποιεῖ, ἂν δὲ ᾿ 

φανερὸν, ἢ γέγονεν , ἢ μέλλει" εἰ μὲν οὖν γέγονε, τὴν 

25 ποιότητα ποιεῖ “εἰ δὲ μέλλει, τὴν πραχματικὴν, ὥστε 

χώραν ὁ ὅρος οὐκ ἔχει" τοῦτο δὲ σφόδρα εὔηϑες" διὰ 

μέσου γάρ ἐστι τοῦ τε ἀδήλου χαὶ τοῦ μέλλοντος τὸ 
γεγενημένον" ἅἁτελές δὲ, ἐν ᾧ ὃ ὅρος γίνεται" οὗ γὰρ 

εἴ τι35 δῆλον, τοῦτο χαὶ τέλειον᾽ ἀλλ᾽ εἴ τι τέλειον, πάντως 

80 χαὶ δῆλον" -διαϊγ ρει δὲ n ὁτάσις ὁ ὅρος τοῦ ὅρου τοῦ 

xeq&Àeíov, ὅτε ἡ μὲν στάσις ἀρνεῖται τὸ ὑλον" τὸ δὲ 

κεφάλαιον ὁμολογεῖ τι καὶ ὁρίζεται τί ἔστε τὸ ἐγκαλοῦ- 
— — — 

25 Ald, ἰδιωτικόγν, 36 Ald. Eri. scr, εἰ κε. 
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μενον" ἕτι διαφέρει, ὅτε ὁ μὲν ὅρος τὸ: χεφάλαιον ἐν 
τῇ προτάσει; ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει" οἷον ̓ τυμβω- 
οὕὗχος ἐστὴν ὁ ἀνῃρημένος ἱμάτια καὶ κόσμον. τοῦ νεκροῦ" 

ἐγὼ δὲ οὐχ ἀφειλόμην, οὐκ ἄρα ταμβωρύχορ' 3:08 στα- 
σις ὃ ὅρος διὰ παντῶων τῶν ̓ κδραλαίων τὸ συμπέρασμα L| 

, ἔχει" xal ὅτι ὃ μὲν ὅρος ἡ στάσις κατασχευαχζετιαι" ὃ 

δὲ ὅρος τὸ κεφάλαιον κατασχευάζει" ἔτε ξητοῦσί vweg, 
τί δήποτε στοχασμὸς μὲν στοχασμῷ χεφαλαίῳ οὐ τό: 
μνεέται, ὅρος δὲ ὅρῳ τέμνεται" xol φαμὲν ὅτι δ στοχα- 
σμὸς περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχων τὴν ζήτησιν; xol ἐχ εὖ 
τῶν χεφραλαίων κατασκευαζόμενος, οὐκ ἠδύνατο αὐτὸς 
ἐν κεφαλαίοις τετάχϑαι" xol ἡ πρὰαγματικὴ δὲ τὴν αὖ- 
τὴν ἔχει ἀπολογίαν, ὅτι καὶ αὐτὴ περὶ ἀδήλου πράγμα- 

| τος τὴν ξήτησιν ἔχει" ὅπερ ἐστὶν ἴσον τοῦ ἀφανοῦρ"" "ὁ “δὲ 5 
ὅρος φανερὸν ἔγων τὸ χρινόμενον, ἔχει κεφράλατον ὁμώνυ- 199 
pov ἑαυτῷ" λύσιν γὰρ φέρει τοῖτο τῆς προβολῆς" προ- 

βαλλομένου γὰρ τοῦ κατηγόρου xal λέγοντος ὃτι ἐπανέ- 

«εινας τὴν χεῖρα καὶ τὸ πρᾶγμα διηγουμένου, ὃ φεύγων, 
ὁρίζεται ὅτι τοῦτο οὐχ ἔστιν ὕβρις. - 

Μαρκελλίνου. ᾿Ζκολούϑως 37 ἡ τάξις, μετὰ τὸν 30 
στοχασμὸν ὁ ὕρος" μετὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον ὃ περὶ ᾿ 
τῆς ἰδιότητος τυγχάνει δεύτερος" πῶς γὰρ ἂν οἷόν τε 
τὴν ἰδιότητα ζητεῖν, μήπω τοῦ πραχϑέντος ὅλως ἀπο- 

δειχϑέντος; ὅρος δὲ αὐτοῦ οὗτος" στάσις πολιτιχοῦ πρά- 

γματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ χρινόμενον 28 
τὴν ζήτησιν ἔχουσα" διὰ τοῦτο δὲ ἐπὶ μέρους ὥρῤισται; 

ἐπειδὴ δῆλον μὲν ἐν ὅρῳ τὸ πεπραγμένον, ἡ oU ξήτησις 
ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ χρινόμενον "πὶ τί χρὴ 

χαλεῖν αὐτό" τοῦτο γὰρ καὶ ἴδιον ἐν ὅρῳ οὐ τὸ Guquo- 
βητεῖσϑοι τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ" ἀλλὰ τί ἔστι τὸ πεπρα- 
γμένον οὐχ ἁπλῶς δὲ περὶ ὀνόματος" οὐ γὰρ περὶ τού- 30 
του ἡ ζήτησις, ἀλλὰ μετὰ προφϑήκης πράγματος, διὰ 

27 Ald. ἀκόλουθως (sic). 
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τοῦτο δὲ καὶ περὶ ὀνόματος" ἐπειδὴ τῆς πράξεως ἀμ- 
φιβόλου οὔσης, ἀμφίβολον ἀναγχαίως καὶ τὸ ὄνομα, 

xal δεῖ αὑτὸ ϑέσϑαι ὕνομα" ζητητέον δὲ xai τοῦτο εἰ 

τὸ ἀφανὲς ποιήσει τὸν στοχασμόν" τὸ δὲ φανερὸν μὲν, 
δ ἀτελὲς δὲ, τὸν ὅρον, τὸ φανερὸν καὶ τέλειον ἄρα οὐ δέ- 
χεται ζήτησιν" φαμὲν ὅτι δέχεται" ovx ἔτι γὰρ εἰ ἔστι "8 
ξητήσομεν᾽ οὐδὲ τί ἐστιν, ἀλλὰ ποῖόν τε ἐστι" περὶ τὴν 
ποιότητα καταγινομένου τοῦ πράγματος" Οἷον εἰ δίκαιον, 
εἰ γνόμεμον, εἰ συμφέρον, ἢ τἀναντία τούτων" τὰς γὰρ 

40 τῶν πρᾳγμάτων ποιότητας ταύτας εἶναι συμβέβηκεν, καὶ 
ἔστι γενιχὸν ὄνομα ἡ ποιότης, κοινὸν τῶν ἕνδεκα OrG- 
σοων τῶν ἐπιλοίπων" γενιχὸν δὲ εἰρήκαμεν, ἐπειδή ἐστε. 

καὶ δἰδικὰ καὶ τὰ χαϑ' ἕχαστα χύρια" ὥσπερ γάρ ἐστε 

γένος 'uàv τὸ ξώον, εἰδιχὸν δὲ ὁ ἄνϑρωπος , κύρια δὲ ὁ 

45 Δημοσθένης, ὃ “Σοφοκλῆς καὶ τὰ ὅμοια, οὕτω χἀνταῦ- 

Oa γενιχὸν μὲν ὄνομα τῶν στάσεων πασῶν πλὴν ὅρου 
καὶ στοχασμοῦ ἡ ποιότης" εἰδικὸν δὲ δικαιολογία, ἀντί- 
ϑεσις νομική" χύριον δὲ ἀντίληψις, πραγματικὴ, ἄντι- 
γομία, συλλογισμὸς, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἑκάστης στάσεως 

8p ὄνομα. 

“Ὅρος διαιρεῖται προβολῇ. 

P ωπάτρου. Τὴν προβολήν τινές ὁρίζονται σύν- 
τόμον ἀπόφασιν τοῦ προτεταγμένου ἀδικήματος ἐν τῇ 

καταστάσει" ὅπερ οὐκ εὖ᾽ OU 72e πάντες οἱ ὅροι τοῦ 

35 χατὰ φυγὴν, xal δίωξίν εἰσιν" ὥστε οὖν oi * οὕτως ὄρε- 

ζόμενοι τὴν 'προβολὴν ἔκβαλλουσι τῶν χατὰ ἀμφισβητη- 

σιν χαὶ τῶν χατὰ αἴτησιν τὰς προβολὰς 2. ἐν οὐδετέ- 

ροις yag ἔστιν ἀδίκημα" ἄμεινον οὖν οὕτως εἰπεῖν, προ- 

| Boii 
βολάς. 
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βολή ἐσίε τῶν εἰρημένων ὃν τῇ καταστάσει σύντομος 
ἀπόφασις" ἐών ve γὰρ κατ᾽ αἴτησιν Opov μελετῶμεν ἐν" 
τῇ καταστάσει λέγομεν τὰ χοτορϑώματα καὶ συγτόμως 
ἀποφαίνομεν ὑτιοῦν ἐστι τὸ προσχτήσασϑαι πόλιν, καὶ 

' ὡς δεῖ τὴν δωρεὰν λαβεῖν, καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβητη- 5, 

σιν, ἀνήρηχα τὸν τύραννον xol τὴν τοῦ τυραννοχτόνου 
δωρεὰν δεῖ μὲ λαμβάνειν" καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ προβολὴ 
οὐχ ἐν ὅρῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν" 

εἴρηται δὲ ἡ προβολὴ διὰ τὸ τὴν πρότασιν ἔχειν τοῦ 

| πράγματος, καὶ ὥσπερ' προτείνειν τοῖς διχασταῖς,. egi 10 

οὗ αὐτοὺς δεῖ χρῖναν᾽ xol ἔστιν ἡ προβολὴ xvQiwg τὸ 

συνέχον" ξητεῖται δὲ, τίνος χάριν ἡ προβολὴ ἐν μὲν ταῖς 
ἄλλαις στάσεσιν εὑρίσκεται, ἐν στοχασμῷ᾽ δὲ γίνεται τῇ 

»παραγματικῇ οὔ" καὶ φαμὲν, ὅτε ἡ προβολὴ πεπραγμέ- 
vov ἐστὶ πράγματος σύντομος ἀφήγησιφς" ὃ δὲ στοχα- 45 

σμός δύο πράγματά ἐστε, φανερὸν καὶ ἀφανές" κρίνεταλ . 

δὲ τὸ ἀφανὲς, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ φανερόν" ἐν οἷς οὖν ἀφα- 
γές ἐστι τὸ ἐγκαλούμενον, ἀδύνατον προβαλλεσϑαι" ὡσ- 
αὐτως xol ἐπὶ πραγματιχῆς" xal γὰρ καὶ αὕτη περὶ μέὲλ- 

λοντος ἔχει τὴν σκέψεν, ὅπερ ἄδηλον" ἄδηλον δὲ, ὡς 20 
ἔφϑημεν εἰπόντες, ἀδύνατον προβαλλεσθϑαι" εἰ δέ τις εἴ- ^ 

σοι, ὅτε χαὶ πραῤματιλὴ ? ἔχει ἐν τῇ τῶν ἐκ τοῦ ψη- 
φίσματος ζητήσει περὶ γεγονότος, ἐροῦμεν, ὅτι καὶ τὸ 

ψήφισμα ?] ζήτησίς ἐστιν, ὅπερ ἄδηλον. ^ 

i 

“Ὅρῳ. .' 25 
, 2^ : € , ᾿ ^ v 

Σωπάτρον. “Ὅρος ouovvuov ἔστι τῇ στάσει κε- 200 
φάλαιον᾽ δεύτερον μὲν κατὰ ἀπαρίϑμησιν, ἐπειδὴ ῇ 

" προβολὴ πρώτη" πρῶ τον δὲ χατὰ ἐξέτασιν" L γὰρ προ- 

βολὴ ἐξέτασιν οὐκ ἔχει οὐδὲ χκατασχενὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ 

κεφάλαια τῆς" προβολῆς ἔστιν ἐξέτασις καὶ χατασχενη 30 

διὸ παρά τισιν οὐδὲ J εἶναι δοχεῖ, ἐπειδὴ. pigs ἢ 

3 Ald. πραχματικῇ. “ 

Rhetor. 1V. 31 

A 
9 . 
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. e τὴν τοῦ χεφαλαίου φύσιν" πᾶν γὰρ κεφάλαιον οὐ 

δύναταν μὴ ἔχειν ἐξέτασιν ἰδίαν negl τῆς ἑαυτοῦ qu- 
σεως" αὕτη δὲ μόνη ἰδίαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἔχει, ἀλλὰ διὰ 
πάντων αὕτη κατασκευάξεται" διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐχά- 

B λεσάν τινες πρότασιν χεφαλαίον ἤτοι ἀφορμὴν ἀποδεί- 
ξεων" εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν προβολὴν ὃ ὅρος, ἐπειδὴ λύσις 
ἐστὶν ὁ ὅρος τῆς προβολῆς" προβαλλομένου γὰρ τοῦ xa- 

’ τηγόρου καὶ λέγοντος, Ort ἐπωνατείνας τὴν χεῖρα, καὶ τὸ 
πρᾶγμα διηγουμένου, ὃ φεύγων φησὶν, ὅτε τοῦτο OUX 

10 ἔσειν ὕβρις, ἐκ τῶν παρειμένων. 

᾿4νϑορισμῷ. / 

Zo πάτρου. Οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ὃ ἀνϑορισιιὸς, 
ἢ καὶ αὐτὸς ὅρος" ἀμφότεροι γὰρ ὁρίζονται τὸ στεπρα- 

γμένον, καὶ δ᾽ χατηγορῶν, χαὶ ὁ χρινόμενός " x«i ὃ μὲν 

45 ὅρος ἀπὸ τοῦ λείποντος γίνεται" ὁ δὲ ἀνϑορισριὸς dx 
τῶν πεπραγμένων ἐναντία τῷ προτέρῳ ὁρίζεται" τοῦ γὰρ 
δὴ φεύγοντος τὰ παρειμένα κομίζοντος πρὸς ἀπόδειξιν" 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὴ δεῖν καλεῖσθαι τὸ γεγενημένον" 0 
χατήγορος ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ἀνϑορίξεται τὸ δεῖν 

20 αὐτὸ τόδε τι xaÀsiv- παρειμένα δ᾽ ἐστὶ τὰ μὴ πεπρα- 
γμένα ἃ μὴ πεποίηκε" διὸ ἀναγχαίως * ὁ διώχων τὰ nt- 
πραγμένα προφέρει, ἵνα καὶ ἡ φύσις τοῦ ὅρου σωϑῆ' 
τοῦτο γάρ ἐστιν. ὅρος τὸ μὴ βιάζεσϑαι τὸν κατήγορον 
ἢ τὸν αἰτοῦντα, τὸ φύσει ἀτελὲς δεικνύναι τέλειον " καὶ 

45 τὸ πεπραγμένον μηδενὸς ἑτέρου δεόμενον πρὸς τὴν TOv 
avs? χλῆσιν" εἴρηται δὲ ἀνϑορισμὸς, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ 

. ὁρίσαντι δρίξεται. 

| Συλλογισμῷ. 

n “Σωπάτρου. Ὁ συλλογισμὸς, ὡς xol ὡΞΣυριανῷ do- 
δ0 xài, χοικόν ἐστὶ χεράλαιον τοῦ τε διώχοντος "χαὶ τοῦ 

1 Ald. ἀναγκαίοις. omisso sq. 0. Ὁ Ald. vota." 
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φεύγοντος" τῶν γὰρ προηγησαμένων τριῶν, προβολῆς 
φημι xal ὅρου xal ἀνϑορισμοῦ, τῆς μὲν προβολῆς τοῦ 

κατηγόρου μόχου οὔσης" ἡτιῷ καὶ διὰ τοῦτο εἴρηται οὗ- 
τως ἀπὸ τοῦ προβάλλειν καὶ ἀρχὴν γίνεσϑαι τῶν λοι- 
πῶν χεφαλαίων" τοῦ δὲ ὅρου τοῦ φεύγοντος" καὶ τοῖ ὅ 

ἀνϑορισμοῦ τοῦ διώχοντος, ὃ συλλογισμὸς χοινωνός ἐστιν 
ἀμφοῖν, εἴρηται δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ συλλέγειν καὶ συν- 
ἄγειν εἰς ὃν ἄμφω, to τε παρειμένα xci τὰ πεπραγμέ- 
γα ἀλλ᾽ ὁ μὲν φεύγων χωρίζει ταῦτα καὶ δείκνυσιν ἀτε- 
λὲς τὸ γεγενημένον" ὁ δὲ διώχων συνάγει καὶ δείκνυσι 40 
τέλειον" ἰστέον ὅτε τινὲς τῶν τεχνογράφων μετὰ τὰ τε- 
λευταῖα χεφάλαια τὸν συλλογισμὸν τάττουσι χακῶς εἰ 
γὰρ δύο προτάσεις οὗτος συνάγει, πάντως ὀφείλει μεϑ' 
ἃς συνάγει τετάχϑαι εὐθὺς οὐχὶ μετὰ πολὺ, ἀσϑενέστε- 
Qoc γὰρ οὕτως ἔσται. SENT 
[] 

Τνώμῃ γομοϑέτου. 

! Zundtpoov. Kol αὕτη κοινὸν b. Mini ἐστίν" 

ἑχάτερος γὰρ τὴν γνώμην τοῦ vouoOérÜb πρὸς τὸ οἱ- 

κεῖον συμφέρον μεταχειρίζεται" οἷον ὅτι καὶ ὃ νόμος καὶ 

ἡ γνώμῃ τοῦ νομοϑέτου τοῦτο βούλεται" τοῦτο δέ τινες 20 
ἡτιάσαντο" ἔφασαν γὰρ, ὅτε ovx ἔδει κοινὸν ἀμφοῖν κα- 
5, c V2 , P , Y - 2» 
φαλαιον ὑπάρχειν καὶ ἀμφίβολον" ἑκατέρῳ yo τῶν ἀγω- 

. T. » y 1 - 
γιζομένῳων πρὸς τὸ δοχεῖν ἕλχεται" ovx ἔδει οὖν πρὸ τῆς 

, 1 -» , t x c 
σηλιχοτῆτος x«l τοῦ πρὸς τὸ τεταχϑαι. ἄλλωρ τε καὶ Ott 

οὐδὲ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων τὸ κεφάλαιον" ἐν οἷς γὰρ 25 
οὐκ ἔστι ψόμος παραλιμπαάνεται" ἀλλά φαμεν, ὡς ἀεὶ 0€ 

Y , . $5, , , E" e 

'Ἑρμογένης τὰς ἀτέχνους πίστεις προτίϑησι τῶν ἐντέχνων 
’ ^ , 3 » 1 ^ 4 

ἐν οἷς οὖν καὶ ὁ νόμος τῶν ἀτέχνων, εἰχότως καὶ τοῦτο τὸ 

κεφάλιιον νόμου πηλιχότητος καὶ τῶν πρὸς τι προτάτ- 
τει" κἂν ἐχεῖνα μὲν τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων, αὕτη δὲ τῶν. 50 
σοτέ; Pd 

31.. 
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Πηλικότητι, πρός τι, 

Σωπάτρου. ᾿Ιστέον ὅτε τῶν χεφαλαίων τῶν ἐν 
201] τῷ ὅρῳ τὰ μέν ἐστι τοῦ προκειμένου πράγματος ἀπο- 

δεικτιχὰ, τὰ δὲ αὐξητικά " μέχρι μὲν οὖν τῆς γνώμης τοῦ 

δ νομοϑέτου τυγχάνει ἀποδεικτικά" τὰ δὲ ὕστερα xega- 

λαια, τὸ πρός τε καὶ 5 πηλιχότης, αὐξητικιζ" ὡς ἔχομον 

xci iy' τῇ τέχνῃ τῇ πραγματιχῇ" καὶ τὸ μὲν πρός τι 
συγκριτικὴν ἔχει δυναμὲν xoi τὴν αὔξησιν ὁμοίως" οἷον 

τόδε τοῦδε, ἡ δὲ πηλικότης ὑπερϑετικήν" οἱ μὲν οὐν προ- 

40 τάττειν βουλόμενοι τὴν πηλικότητα τοῦ πρός τε τοιού- 

τοις κέχρηνται λόγοις" ἢ" πηλιχότης ἁπλοῦν τί ἐστιν" οἷ» 

ον μέγα τόδε γεγένηται" τὸ δὲ πρός τι συγχριτικῶς αὖὔ- 
ξεν" οἷον ὅτι καὶ μεῖζον" εἴπερ οὖν τὰ &nÀG προηγεῖται 

ἀεὶ τῶν συγκχριτικῶν, προηγήσεται xol m πηλεχότης τοῦ 
45 πρός τε ἢ ἐστιν ἁπλὴ αὔξησις τοῦ. συγχριτικοῦ". Or, δὲ 

enn αὔξησις ἡ πηλικότης, δῆλον ἐντεῦϑεν" τὸ πρός τι 

πρὸς τὴν τοῦ φεύγοντος φωνὴν γίνεται" οἷον ὡς παρὰ 
Μημοσϑένει" λέχῤντος γὰρ ειδίου ἀπὸ τῆς πηλιχότη- 
τος —— μὴ μέγα μηδὲ δημόσιον εἶναι τὸ ἀδί- 

20 χημα' τὸ τύψαι Δημοσθένην, καὶ μεῖζον αὐτό φησι An- 
σϑένης, καὶ ἀσέβειαν εἶναι αὐτό" xol οὕτω μὲν. οἱ βου- 
λόμενοι τὴν πηλικότητα τοῦ πρός τι προτάττειν" οἱ δὲ 
τὸ πρός τι προταττειν. ἀξιοῦντές φασε 1" τὸ πρὸς 36 

πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ φεύγοντος γίνεται" ἢ δὲ πηλεκότης 
45 ἀόριστόν τί ἐστι. καὶ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἔχεν χώραν 
ἡ πηλικότης ew ἀναίρεσιν" ἰσχυρότερον δὲ ἣν τὸ σονο- 
μολογούμενον τοῦ ἀμφισβητησίμου" Tí, δὲ àóww ὃ φη- 
μι" συνομολογεῖ ἐν τῷ ὅρῳ ἑαυτοῦ ὁ φεύγων: ἔτυ οὐκ ἀεὶ 
ἐμπίπτει 7 γνώμη. τοῦ νομοϑέτου, ὡς ἤδη δεδηλωται" 

80 ἰσχυροτάτην ἔχει δύναμιν" μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἐπά- 
ya τὰ nog τι" ἐπεὶ γὰρ ὁ συλλογισμὸς τὸν" ὅρον «oU 
φεύγοντος εἰς ἕν φέρει" xoi δείχνυσι ταὐτὸν ὃν tQ πε- 

. 4 Ald. et Par. φησί. 

- 
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πραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ, ἀκόλουθος ἣν ἐπαγωγὴ 
ἡ τὸ μεῖζον σημαίνουσα" διὸ καὶ ἐλέγομεν" ὡς χαχῶς 
τὴν γνώμην τοῦ 'νομοϑέτου μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἔτα- 
ξεν" ἐχρὴν γὰρ μετὰ τὸ πρός τι καὶ οὕτως ὑστέραν τὴν 
πηλικότητα ἔχουσαν δειχνύναι τοῦ πράγματος δείνωσιν 
καὶ olov εἰπεῖν χαταδρομήν τινα. ᾿ μι 

vpiavov. Πολλὺ ἀμφισβήτησις γέγονε Μινου- 
κιανῷ καὶ Ἑρμογένει. ἹΜινουχιανοῦ μὲν τὸ πρός τι 
ἀξιοῦντος προτάττειν, ὅτι αὔξησὶς ἔστε χεφαλαίον καὶ 

δεῖ τῷ ὅρῳ τοῦτο ἀντιτιϑέναι" ἐπειδὴ χαταδρομὴν ποι- 
εἴται εἰς αὐτὰ ὃ φεύγων" ὁ δὲ ξρμογένης. τὴν πηλικό- 

Tute προτάττεϑι λέγων" ὅτι ἢν τὸ μεῖζον ἀποδείξωμεν, 

τοῦ ἐλάττονος ov δεύμεϑα, ἐπεὶ xoi τοῦτο μειοῦμεν" 

“πηλιχότης δέ ἔστε χεφάλαιον ἃ ἀμφοτέρων κοινόν" ἀπὸ μὲν 

τοῦ κατηγόρου αὐξητικῶς προᾳγόμενον, ἀπὸ δὲ τοῦ φεύ- 

yovrog ἐναντίως, 

Μιᾷ τῶν ἀντιϑετικῶν ἔστιν ὅτε, ἥτις εἰ ἐμπέσοι, εὑρεϑήσεται καὶ 
μετάληψις καὶ ἀντίληψις εὐθὺς ἑπόμεγαι.. ' 

Σωπάτρου. Ζητοῖσί τινες, πῶς ὅλως ἐν τῷ ὅρῳ 
ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου, δύναται ἐμπεσεῖν μία 
τῶν ἀντιϑετιχῶν" ῥητέον οὖν, ὅτι μετὰ τὴν ἀπόδειξιν 
τοῦ τέλους φανέντος λοιπὸν τελείου διὰ τῶν δριχῶν χεφα- 
λαίων" τότε γώραν ἔχει μία τῶν ἀντιϑετιχῶν xol λου- 
πὸν ἐμπέπτεν" τεσσάρων δὲ οὐσῶν TOW ἀντιϑετιχῶν, ἂν- 
τιστάσεως. ἀντεγχλήματος, μεταστάσεως, συγγνώμης, 
ὁποτέρα τούτων ἐμπέσοι μετὰ τὰ ἀπαριϑμημένα τοῦ 
δου περάλαια, εὐϑὺς μετάληψις ἀκολουϑεῖ" εἰ δὲ λέ ἔγοι 

τις, ὅτι ἀντιλήψεως μὴ ἐμπεσούσης πῶς οἷόν τε μετά- 

ληψιν ἐμπεσεῖν" ἀεὶ γὰρ ταῦτα ἀλλήλοις ἀχολουϑ εἴ" 

ἐροῦμεν ὡς ἡ ἀντιϑετιχὴ τόπον ἐπέχει ἀντιλήψεως, πλὴν 
χαὶ μετὰ τὴν μεταληψιν, ἵνα ἡ τάξις σώζεται" τινὲς 

λ 

5 

Ph 5 

25 

30 

ἐπαγουσιν καὶ τὴν ἀντίληψιν" πότε δὲ ἀντιϑετιχὴ ἐν, 
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“ὅρῳ πίπτει, ἐνταῦϑα δῆλον, αἱ ὁρισταὶ στάσεις ἢ εἰς 
πρᾶγμα ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν, ἢ εἰς πρόσωπον, . ἢ εἰς 
ἐνέργειαν" εἰς πρᾶγμα μὲν, ὡς ὃ κενοτάφιον διορύξας 
καὶ χρινόμενος τυμβωρυχίας" ζητεῖται γὰρ εἰ οὗτος τά- 

5 gog* ἀποδεικνυμένου γὰρ ὅτι τάφος δῆλον ὅτι χἀχεῖνος 

202 τυμβωρύχος" εἰς πρόσωπον, ὡς ὃ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν 
ὡς μριχὸν, χαὶ χρινόμενος φόνου, εἰς ἐνέργειαν δὲ, ὡς 0 
σὰ ἰδιωτιχὰ γρήματα ἐξ ἱεροῦ ἀφελόμενος xol χρινόμε- 
vog ἱεροσυλίας" ἂν μὲν οὖν ἢ ζήτησις εἰς πρᾶγμα ἢ» 

40 οὐχ ἐμπίπτει ἡ ἀντίϑεσις" ἂν δὲ εἰς πρόσωπον ἢ εἰς 
ἐνέργειαν, ἐμπίπτουσιν ἀντιϑετικαὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπο- 

χτείναντος τὸν εὐνοῦχον ὡς μοιχόν" ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἄξιος 
ἣν ἀποθανεῖν ὡς βιαζόμενος τὴν φύσιν" εὑρίσκεται δὲ 
πολλάχις καὶ στοχαστιχὴ ἀντίϑεσις μετὰ τὰ κεφάλαια 

45 οὐχ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν χεφαλαίων χινουμένη, ἀλλ᾽ ἔξωθεν, 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος καταϑέσθϑαι τὴν 
τυραννίδα χαὶ αἰτοῦντος τὴν δωρεάν" ἐνταῦϑα γὰρ ἐμ- 
πίπτει ἀντίϑεσις στοχαστικὴ τοιαύτη" ἀλλ᾽ εἰκός φησιν 

- ἔστιν αὑτὸν πάλιν τυραννῆσαι, ἣν λύσεις βουλήσει xd 
40 δυνάμει, ὅτι οὔτε βουλήσεται, οὔτε δυνήσεται, ἀλλὰ xc 

τοῖς πρὶν ἀναπείσασιν αὑτὸν δύσνους καὶ ὀργίλος καῦ- 

ἐστηχεν. | 

᾿Εἶτα ποιότητι xai γνώμῃ. 

Σωπάτρου. Τῶν» χεφαλαίων τὰ μέν ἐστι voi 
25 χατηγόρου" τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος" τὰ δὲ χοινᾷ ἀμφοῖν" 

τοῦ μὲν χατηγόρου προβολὴ, ἀνϑορισμός, συλλογισμός" 
τοῦ δὲ φεύγοντος ὅρος Ἶ, χοινὰ δὲ γνώμη νομοϑέτου, πη- 
λιχκότης, πρὸς τι" μεμαϑήχαμεν δὲ καὶ iv τῷ στοχασμῷ, 

ὅτι ἡ ποιότης κεφάλαιον οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ οἱ ἐπίλογοι. 

Len nnd 

1 ὅρος Ald. om. 
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*H προβολὴ ἔστιν αὐτὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

Συριανοῦ, Ἢ προβολὴ ὠνόμασται μὲν ἀπὸ με" 
ταφορᾶς τῆς ᾿άϑηνησι δίκης οὕτω χαλουμένης χατὰ τῶν 
ἐν ταῖς ἑορταῖς ἀδικούντων, ὡς xal Δημοσθένης φησὶν 

ἐν τῷ κατὰ Medio, καὶ προυβαλύόμην * ἀδικεῖν τουτονὶ 
περὶ τὴν ἑορτήν" τουτέστι τῇ προβολῇ κατ᾽ αὐτοῦ iyon- 
σάμην ὥσπερ καὶ ἡ ἔνδειξις καὶ ἡ εἰσαγγελία καὶ ἡ ἐξού- 
λης ὀνομάτὰ δικῶν ὑπῆρχε παρ᾽ αὐτοῖς" παραλαμβάνε- 
ται δὲ ἡ προβολὴ 5 ἀντὶ διηγήσεως" ὃ γὰρ ὅρος διήγη- 
σιν οὐκ ἐπιδέχεται, τῷ τὸν φεύγοντα, ὡς Μινουχιανός 
φησιν, ὁμολογεῖν τὸ πεπραγμένον" ἡ δὲ προβολὴ αὔξησιν 
πεοιέχεν τῶν πεπραγμένων" πλατύνεται δὲ τοῖς περιστα- 
τικοῖς μορίοις, ὡς ?. ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος κα- 

σι 

10 

ταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα " ἐρεῖ γὰρ ἐχ τῶν προσώπων 
τῇ πλατύτητι χρώμενος, ὅτε φιλοσοφίᾳ προσέχων ἄνϑρω- 
πος τὴν τνραγνίδα καϑεῖλε λόγοις ov φόνῳ τὸν τύραν- 
γον σωφρονίσας, καὶ τοὺς πολίτας, οἷς ἐλευϑερία τε xol 

, e “ ει» , ⸗ ? 

Óónuoxpatie πατρίον, τῶν περιεστώτων ἀπηλλαξὰ Óv- 
σχερὼν" οὕτω μὲν οὖν τοῖς προσώποις ἐπεξελεύσεται 4". 

τύπῳ δέ, olov 5 τὴν ἀχρόπολιν κατειληφότα᾽ καὶ τὴν, πό- 
Aw ὅλην δεδουλωμένον xol τὴν χώραν ἅπασαν ἀνάστα-- 
τὸν τῇ βαρύτητι τῶν φόρων ἀπεργαζόμενον᾽ τρόπῳ δὲ, 
οἷον ὅτι τῇ γὰρ ἐκ φιλοσοφίας ἐπιστήμῃ τὸ τῆς γνώμης 
᾿ἀνόσιον ἐξέχοψα, ἔνϑα δὴ καὶ πολὺν αὐτῆς διεξελεύσεται 
τὸν ἔπαινον, ὡς ὅπλων καὶ χρημάτων καὶ δυνάμδος ἀπά- 
σης ἰσχυροτέρα" αἰτίᾳ δὲ 7, οἷον ὑρῶν γὰρ νεὼς xexAu- 

4 Ald. προβαλόμη. 2 ἣ προβολή Ven. om. 5 Ven. 

οἷον dg ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ δρικοῦ προβλήματος, νόμος τὸν τυραννοκτό-- 
γον δωριὰν λαμβώνειν, πόλεως τυραννουμένης φιλόσοφος ἔπεισε τύ- 
ρανγον, καταϑέσθϑαι τὴν τυραννίδα, καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας, ἐρεῖ γὰρ 

ἐκ τῶν πρ. 4 Ven. ἐξελεύσεται. 5 Ven. ὅτι. paullo post 
Ald. κατηλειφότα. 6 Ald. δὲ -δουλομένον. 7 Ald. αἰτία δὲ, 

οἷον 0g γάρ. Ven. αἰτία, δρῶν γάρ. 

20 
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— onivous? , ἱερὰ ϑεῶν περιφρονούμενα, γυναϊκαρ ὑβαιξομέ- 

"w»eg, παῖδας δουλεύοντας, ἄνδρας 9? ἀχρίτως ἀπολλυμέ- 
γους, τολμῶντα δὲ οὐδένα. πρὸς τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ δει- 

γοῦ, ἐπὶ ταύτην ἐτραπόμην ἐγὼ τὴν ἔννοιαν" τούτοις !? 
b τοῖς λογισμοῖς ἡ προβολὴ πλατύνεται ὑπὸ τοῦ κατηγόρου. 

Σωπάτρου. ᾿Ἐξηγεῖται πάλιν ἔχαστον τῶν xsga- 
n λαίων" δοχεῖ δὲ ἐνταῦϑα τῷ τεχνικῷ τὴν προβολὴν μὴ 

εἰναι-φάσιν ἘΞ ψιλὴν εὐὐ πράγματος, ἀλλὰ καϑάπερ διή- 
γησιν. Τί οὖν διαφέρει αὕτη τῆς διηγήσεις ; ἢ γὰρ 

40 ὑπόϑεσις εἶναι βούλεται. τέσσφρα μέρη κατὰ τὴν τέχνην, 

προοίμια, διηγήσεις, ἀγῶνας, ̓ ἐπιλόγους" εἰ τοίνυν καὶ τὴν 

) προβολὴν διήγησιν εἶναι τῶν γεγενημένων βούλεται, 
4, . ἔσονται δύο διηγήσεις. ἐν ἑνὶ προβλήματι, ὅπερ πλημμέ- 

| λεια" τί οὖν φαμὲν, ὅτι κατὰ πολὺ διαφέρει ἡ rgofiols 
15 διηγήσεως; ἢ μὲν γὰρ διήγησις ψιλή ἐστιν ἀφήγησις, ἢ 

δὲ προβολὴ μετὰ αὐξήσεως " πάλιν ζητοῦσι, τί ἐστι τὸ, 
203 ovra τὰ ἀ π᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" καὶ φαμὲν, ὅτι 

τοῦτο εἶπεν, ἂν ἡ προβολὴ ἔχει αὐτὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους, τουτέστι διήγησιν τῶν γεγενημένων οὗ κατασκχευα- 

20 στικὼς, ἀλλ᾽ αὐξητικῶς * TL οὖν διαφέρει τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους τῶν ἐν στοχασμῷ; ἐροῦμεν, ὅτε κατὰ 
πολύ" ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασμῷ σημεῖα ταῦτα ποιούμε- 

ϑα τοῦ ἐγκλήματος, ἐνταῦϑα δὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ποιοῦ- 
μεϑα μόνον σημεῖον" ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 

25 στάσεσι αὐτῷ τὰ ἐγχλήματα τυγχάνει. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς 
προβολὴ γίνεται΄ ἀπὸ τῶν πρὸ τοῦ πράγματος καὶ τῶν 
ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι xol τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὥσπερ 

8 Ald. κεκλεισμένη. 90 ἄνδρας Ald. Par. om., recepi ex 

Ven. 10 Ven. τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἀεὶ λογισμοῖς ἐκ τῶν 

περιστατικῶν μορίων κινουμένοις ἣ πρ. πλατύνεται V. T. X. τὸν δὲ 

ὅρον ὃ φεύγων εἰσάξει p. 205. Ald. 41 Ald. εἶναί φασιν, 
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'χαὶ Δημοσθένης 13" ἐπειδὴ γὰρ οὗ καϑεστηχότος χορη- 

γοῦ τῇ Πανδιονίδι φυλῇ" ταῦτα πρὸ τοῦ πράγματος" si- 
τα τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι" ὅτι meg ἠκολούϑησέ μοι 
συνεχῶς ἐπηρεάζων παρ᾽ ὕλην τὴν λειτουργίαν καὶ μικρὰ 
καὶ μείζω, καὶ ὅτε τοὺς στεφάνους τοῦ χοροῦ διέφθειρε, δ 
καὶ τὴν ἐσθῆτα διέῤῥηξεν" εἶτα μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὅτι 

ἀπεστέρησε τὴν φυλὴν, κρατοῦσαν τῆς νίχης διαφϑείρας 
τοὺς χριτάρ" αὔξεται δὲ, ὡς εἴπομεν, ἀπὸ τῶν περιστω- 
τιχῶν, προσώπου, ὅτι χορηγὸς ὧν ἐτυπήϑην" τόπου, ὅτι 
ἐν τῷ ϑεάτρῳ᾽ χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνείᾳ" καὶ vig ὧν ὃ 10 
ἀδικήσας, ὅτε ἰδιώτης" ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τὴν αὔξησιν ᾿ 
ἐποιήσατο, οἷον ἔκ τε τοῦ πεπονϑύότος xal τοῦ δεδραχό- 
τος" δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ᾿αὔξοντας οὐ δεῖ παντάχασιν 

. αὔξειν αὐτὰ, ἀλλὰ μετρίως" τὴν δὲ τελείαν αὔξησιν φυ- 
λάξωμεν τῇ τε πηλιχότητι, xol τῷ πρός τι" εἰ γὰρ ἐν 15 
τῇ προβολῇ τῇ αὐξήσει τέλειον μέγεϑος ἀποδῶμεν, ἐλ- 
ϑόντες ἐπὶ τὴν 'πηλιχότητα xol τὰ πρός τε οὐδὲν ἰσχύο- 
μεν, καὶ καταγέλαστοι àcousD'a. ᾿ 

᾿ς Μαρκελλίνου. 'H προβολή ἐστι πρότασις καὶ 
φάσις τοῦ πραχϑέντος ψιλὴ καὶ ὡσπερανεὶ διήγησις συνι» 20 
σταμένη ἐκ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους " τούτων δὲ τῶν 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὄντων τῶν μὲν ix τῶν πεπραγ- 
μένων, τῶν δὲ ἐκ τῶν παρειμένων, ἡ προβολὴ ix τῶν πε: 

, y ΄« , 

πραγμένων γίνεται ovde τοῦ. κατηγόρου" ὃ δὲ ὅρος ix 
ον , ef -- r a 

τῶν παρειμένων, ὃ ἐστι TOU φεύγοντος" κχαλῶς δὲ καὶ 25 
ταῦτα ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους χαλεῖτάι, ἐπειδὴ ἀναγχαῖον 
ἀπ᾿ 'αὑτῶν ἄρχεσϑαι τῆς κατηγορίας τὸν χατήγορον, καὶ 
ἀπ᾿ αὐτῶν μὲν ποιεῖσθαι 3 τὴν προβολὴν, λέγοντα τὴν 
περίστασιν, χαὶ χκατασχενάζοντα τοῦ τε προσώπου καὶ 
τοῦ πράγματος" οἷον τίς ὃ ποιήσας, καὶ τί πράξας, καὶ 50 

⸗ * , - , ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ τίνε τρόπῳ καὶ τίνι καιρῷ, προστιϑὲν- 

12 in Mid, p. 518. 18 Ald. ποιῆσϑαι. 
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τα δὲ xoà τήν γνώμην, καὶ τὴν αἰτίαν ὅσον ἐφάψασϑαι͵, 
τὴν δὲ τελείαν τῶν. ἀπ᾽. ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐξέτασιν ἐν 

.. τῷ οἰκείῳ τόπῳ. φυλάττοντα " οὐ γὰρ προεκχκενῶσαι ᾿5 χρὴ 
πάντα, ἀλλὰ μεμετρημένως καὶ ἀρχούντως πρὸς τὴν 

!  gaXotiav ἐπιμνησθῆναι τοῦ παρόντος χεφαλαίου" εἰχότως 
δὲ ὁ τεχνικὸς πρῶτον τῶν χεφραλαίων ἔταξε τὴν προβο- 
λὴν, ἐπειδὴ ὥσπερ ἀρχὴ καὶ πρόβολος τῶν ἄλλων προβέ- 
βληταν, διὸ καὶ τὴν προσηγορίαν τοεαύτην ἔλαχεν διὰ τὸ 
προβεβλῆσϑαι τῶν ἄλλων. 

10*0 ὅρος χωρίζει τὸ πρᾶγμα καὶ γίνεται ἐκ τῶν παρειμένων τοῖς ἀπ 

᾿ἄρχης ἄχρι τέλους" οἷον τύραννον ἔπεισε φιλόσοφος καταϑέσϑαι 

τὴν τυραννίδα καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας " ἦ προβολή" ἔπαυσα τὴν τυραν- 

γίδα καὶ δεῖ λαμβάνειν us τὴν δωρεάν" τοῦτο δὲ δῆλον ὅτι αὔξων 
ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ϑήσει" ὃ 

. 15 ὅρος ἐκ τῶν παρειμένων, οὐκ ἔστι τοῦτο τυραννοχτονῆσαι, ἀλλ᾽ ὅρι- 

εἶται τοῦτο εἶναι, ὃ παρεῖται, τὸ ἀποκτεῖναι αὐτόν. 

^ j ,' € 

Zvoiavot. "Tóvopovo φεύγων εἰσάγει, ὃς ὠνόμα- 
. σταιμὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ ὑρίζειν καὶ περικλείειν τὸ χρινόμενον, 

εἰς ὅπερ καταφεύγειν * ὃ φεύγων βούλεται" τοῦ yàg φιλο- 
. 320 σόφου τυραννοχτονίαν ὀνομάξοντος τὸ πρᾶγμα, ὁ ἐναντιού- 

μένος αὑτῷ τὴν τοῦ φεύγοντος ἔχων τάξιν ἐ ἐρεῖ; μηδαμὼς" 

εἶναι τυραννοχτόνον, οὗ γὰρ ἀνῃρῆσϑαι τὸν τύραννον" 
3 πλατύνεται δὲ ὃ ὅρος παραδείγματι τῷ ἐχ περιτρῳπῆς, 

- ⸗ € e , - , 

. Toig λείπουσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ ἐπανατεινομένου 

201 τῷ πένητι τὰς χεῖρας" παραδείγματι ^ μὲν, ὅτι δύναται 
γὰρ καὶ λῃστείας χρίνεσϑαί τις, ἐκ τοῦ χαχούργῳ "διαλε- 
χϑῆναι μόνῳ" καὶ τυμβωρυχίας ἕτερος, ὅτι νύχτωρ ἔξω 
πυλῶν ἐφάνη βαδίζων" ὥσπερ δὲ ἐπ᾽ ἐχείνων ταῦτα λέ- 

[| 

, / 

44 Ald. πρὸ ἐκκενῶσαι. 

1 Ald. καταφεύγει. — Ven. om. 2 Ven. μηδαμῶς αὐτὸν 

εἶναι tvQ. 5 Ven. παραδείγμασι, τό. — S'Ven, παραδείγμασι. 

.--- —- 
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yew ἄτοπον, οὕτω χἀμὲ νῦν ὕβρεως χρίνεσϑαι παντελῶς 
ἄδικον, μηδὲν τετολμηχκότα" τῷ δὲ ἐκ ποριτροπῆς, ὅτ᾽ ἂν 
τῷ χατηγόρῳ περιτρέψωμεν τὸν λόγον λέγοντες" φέρε γὰρ, 

εἴ τίς σοι φόνου δίχην ἐπαγάγοι, διότι τὴν πανοπλίαν ἔχων 
ἐπὶ τὸ στάδιον ἐχώρεις, ἀρ ἀνάσχοιο χρίνεσϑαι παρὰ ὅ 
τοῖς διχασταῖς ὡς φονεὺς; οὐδαμοῦ, ἀλλ᾽ ἀγανακχτήσεις 
εὖ οἶδα, πίστεις ἐναργεῖς ἀπαιτῶν τῆς κατηγορίας" μὴ 

τοίνυν ἐπὶ μὲν σαυτῷ ταῦτα δίκαια vote, ἐπὶ δὲ ἡμῶν 
καινοτέρων πραγμάτων ἀποτίϑου γραφὰς, ὥσπερ ἑπαΐξιν 

τὸ δέον ἀδυνατούντων᾽ τοῖς δὲ λείπουσιν" ὅτ᾽ ἂν τὰ λεί- 10 

ποντα τῷ πεπραγμένῳ διεξίωμεν λέγοντες, ὑβριστής 5 

ἐστιν 0 τύπτων τινὰ, ὃ στρεβλῶν, ὁ ἄγχων, ὃ τὴν ἐσθῆ- 

τα καταῤῥηγνὺς, ὃ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τολμῶν ὑβρί- 
ζει, εἰ τοίνυν ἐμοί τι πέπρακται κατὰ σοῦ τοιοῦτον, χα- 
τηγόρει χαὶ λάμβανε δίχην, εἰ δὲ τούτων ἔχεις ἐπιδεῖξαι 15. 

μηδὲ ἕ ἕν, πέπαυσαι συχοφαντῶν, ὦ ταλαίπωρε 6* τούτοις 
ὃ φεύγων ἀεὶ χρώμενος τοῖς τόποις πλατύνει τὸν ὅρον" 

ἔστι γὰρ ἀεὶ τοῦ φεύγοντος τὸ κεφάλαιον, κἂν μυριάχις 

o Μινουχιανὸς τῷ κατηγόρῳ προσνέμοι" γρὴ γὰρ ἀεὶ τὸν 
μὲν - χατήγορον τοῖς πεπραγμένοις ἰσχυρίζεσϑαι, τὸν δὲ 30 
φεύγοντα τοῖς λείπουσι, πλὴν εἰ μὴ παραδόξως συμβαί- 
ye," τὸ ἀνάπαλιν, «cg, ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀποχτεί- 
ψαντος. ; ᾿ | 

Σωπάτρου. Ὁ ὅρος τοῦ φεύγοντός ἐστι Avovrog 
τὴν προβολήν" Μινουχιανὸς μὲν οὖν πρῶτον χεφάλαιόν 35 
φησιν, ὅτι πολλὴν οἰχειότητα ἔχει O ὅρος πρὸς τὴν διή- 
γησιν, ἀμφότερα γὰρ ix τῶν πεπραγμένων λαμβάνεται" 
ὁ δὲ “ρμογένης ἀκολουϑότερον ἐχ τῆς προβολῆς ἃ ἄρχεται, 
ἅτινα αὐξητικά ἐστιν" ἃ γὰρ ψιλῶς ὁ χατήγορος ἐν τῇ 

διηγήσει εἶπεν, ταῦτα μετὰ αὐξήσεως μερεκῆς ἐν τῇ προ- 80 

βολῇ λέγει, ἵνα μηδὲ χώραν ἔχῃ ὃ φεύγων τῷ οἰκείῳ χρή- 
. “τ Ν ) 

5 Ven. v/p. γάρ, 6 Ald. ταλέπορ. 717 Ven ouußocvyn. 

by 
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σασϑαι κεφαλαίῳ, τουτέστι τῷ ὅρῳ" τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἵνα 
ὁ χκατήγαρος ἐκ τῶν ἐσγυροτέρων χατάρχηται, τοῦτο γὰρ 
δεῖ ποιεῖν πανταχοῦ" ἔφαμεν δὲ ἤδη, ὅτι ἐν τοῖς ἀτελέσε 

τῶν πραγμάτων ὃ κατήγορος καὶ ὃ φεύγων τοὺς λό- 

δ γους μερίζονται, καὶ ὁ μὲν ἔχει τὰ παρειμένα, ὁ δὲ ix τῶν 
σιεἐπραγμένων τὴν κατηγορίαν ποιδῖται" ἐντεῦϑεν τοῦ xa- 
τηγόρου ἐκ τῶν πεπραγμένων ποιησαμένου τὴν προβολὴν, 

ὁ φεύγων τὸν ὅρον προβάλλεται ix τῶν παρειμένων" Tot 
δὲ φεύγοντος πρὸς τὸ συμφέρον ὁρισαμένου, ὁ κατήγορος 

40 xal αὐτὸς ἀνϑορίζεται ἐξ ὧν ἐκεῖνος πεποίηκεν "- δεῖ δὲ ei- 
δέναι, ὡς ὃ μὲν φεύγων ἐν τῷ ὕρῳ τοῖς μερικοῖς ἀεὶ χρῆ- 
ται πρὸς σύστασιν τοῦ μὴ τοῦτο εἶναι, ὕπερ ὁ κατήγορος 
βούλεται τὰ ἔγκλημα, ὁ δὲ διώχων χαϑολιχοῖς" οἷον ὡς 
ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου ὁ φεύγων ἐρεῖ, τοῦτό ἐστιν ἱεροσυλία, 

48 τὸ προσελϑεῖν ἀγάλματι, τὸ ἀφελέσϑαε τιῦ αὐτοῦ, τὸ 
ἱερῶν ἀναϑημάτων ἅψασθαι" ὁ δὲ διώχων ἀπὸ τῶν χα- 
ϑολιχωτέρων ἐρεῖ, περιεχτικώτερα γὰρ ταῦτα τῶν μερε- 
κῶν, ὅτι τοῦτό ἐστιν ἑἱεροσυλία, τὸ νύχτωρ παρελϑεῖν εἰς 
ἱερὸν, τὸ λαϑεῖν σπεῦσαι τοὺς φυλάσσοντας, τὸ τὸν και- 

$0 ρὸν συνεργὸν λαβεῖν τοῦ παρανομήματος. 
ι Μαρκελλίνου. Τοῦ πρώτον λέγοντος προβαλλο- 

μένον τὰ πεπραγμένα, καὶ ἐχ τούτων κατασχευάξοντος 
ἐντελῶς nengay as. τὸ ἔγχλημα, ὃ φεύγων ἐχβάλλει τὰ 

ἔγκλημα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πεπραγμένων" ἀπόδειξιν ὡς 
λ5 βεβαιοῦσαν τὸ ἐγκαλούμενον ἀντεισαγες, τὰ παρειμένα 

! ταῦτα λέγων εἶναι τὸ προβαλλόμενον ἔγχλημα, ἃ παρεῖ- 
ται αὑτῶν, χαὶ ἀναιρῶν διὰ τούτων τὸ τέλειον" ὃ μὲν 
γὰρ κατήγορος ἐρεῖ ἱεροσυλίας εἶναι! τὸ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
λαβεῖν τὰ χρήματα, ὃ δὲ φεύγων τοῦτο εἶναι ἱεροσυλίαν, 

0 τὸ ἱερὰ λαβεῖν χρήματα, ὅπερ παραιτεῖται αὐτοῦ" οὐχ 

ὡς ἔτυχε δὲ τοῦτο ποιεῖ" καὶ γὰρ ἄτοπον τοῦ κατηγύρου 
αὐξήσαντος xoi δεινοποιήσαντος διὰ τῶν πεπραγμένων 

, 

8 Ald, τε. 
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r0. ἔγκλημα, ἁπλῶς οὕτω τὸν φεύγοντα λέγειν, οὐκ ἔστι 205 
τοῦτο ἔγχλημα, ἀλλὰ δεῖ πρῶτον ἀπὸ ἐνστάσδως χαϑο. 

λικῆς ἄρχεσϑαι τάξιν παραγραφιχοῦ ἐχούσης" ὡς οὐ Ok 
XGLOY ἱεροσυλίας χρίνεσθαι τὸν μὴ τῶν ἱερῶν ἐφαψάμε- 
yoy χρημάτων" κατασκευάσει δὲ τὴν ἔνστασιν, εἰ εὐπο- ὃ 
θοίμεδν ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων" τὰ δὲ παραδείγματα, 
ὡς εἴπομεν, ἢ οἰκεῖα δεῖ λαμβάνειν, ἢ ξενιχὰ, ἵνα λοι- 
πὸν ὡς ἀναγχαζόμενος ὃ φεύγων. ὑπὸ τοῦ κατηγόρου sü- 
πρεπῶς γρῷτο" τῷ ὅρῳ᾽ ἔστι δὲ, ὕπερ εἶπον, ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, Q ἕκαστος πρὸς τὸ συμ- 10 
φέρον ἑαυτῷ πειρᾶται. συστῆσαι". ὃ μὲν κατήγορος αὐτὸ 
τοῦτο λέγων εἶναι τὸ ἔγχλημα, ὃ πέπραχεν ὁ φεύγων, 
λέγω δὴ τὸ λαβεῖν ἐξ ἱεροῦ τὰ χρήματα, ὃ δὲ tO παρει-. 

“μένον εἶναι λέγων τὴν τοῦ ἐγκλήματος TOU ἐπαγομένοψ., 
ἀλήϑειαν οὐχ ὑπεύϑῳνος εἶναι φήσει τῷ ἐγκλήματε, καὶ 1 
χατασχευάσει τοῖς τοῦ δίκαίου λογισμοῖς ὑπὸ ἐνστάσεως 
ταξιν παραγραφικοὺ ἐχούσης, μὴ δίκαιον εἶναι φάσχων,᾽ 
τὸν μὴ προσαψάμενον τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων τοῦτον 

ὡς ἱερόσυλον κρίνεσθαι, ἢ αὖ μὴ δίκαμον τυραννοχτόνου 
τυχεῖν δωρεᾶς [τοῦτον ἱερόσυλὸν κρίνεσϑαι 15, ὃς ovx ἀνῇ- 28 
ρηχὲ τὸ τύραννον, ἐν ᾧ ὑῤιεῖταν xai καϑαίρεσιν εἶναι 
τυραννίδος τὸ ἀποχτεῖναι, xai ἱεροσυλίαν τὸ ** προσελ- 
ϑεῖν ἀγάλματι, τὸ λαβεῖν ἀναϑήματα, “λοπὴν 08 τὸ 
ἐδιωτιχὰ ὑφελέσϑαι χρήματα" οὐ γὰρ μόνον τὸ καϑ' 
ἑαυτὸν 0 ων ὁριεῖταί, ὅτι 0 "n πεποίηκεν, ἐστὶ τὸ 25 

ἐδιον τοῦ ἐγχλήματος, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ κατηγόρου &va- 

τρέψει δεικνὺς τὸ πραχϑὲν μὴ τοῦτο ὃν, ἵνα τὸ μὲν κα- 

τασχευασῃ, τὸ δὲ ἀνατρέψῃ" εἰ δὲ τις εἴποι, διὰ τί ἀμ- 
ᾳοτέροις χρωμένου τοῦ φεύγοντος, ἀπὸ μόνων τῶν παρ- 
διμένων γίνεσϑαὶ φησὶ τὸν ὅρον, λέγομεν, ὅτι τὰ χϑρά- 8ὺ 

λαια ἀπὸ τῶν ᾿οἰχειοτάτων ὁρίζονται" οἰχειότατον δὲ αὖ- 

9 Ald. χρῷ. 10 Uncis haec inclusi, tanquam repetita ex praece- 

dentibus, — lin. 59. Ald. καϑέρεσι.. 411 Ald. τῷ, scripsi τό. , 
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τὸ τὸ παρειμένον, ὥσπερ καὶ τῷ κατηγόρῳ τὸ πραχϑέν" 
τὰ μὲν γὰρ xowa ἐστιν ἱεροσύλου xoà κλέπτου, τὰ δὲ 
ἰδικὰ ἱεροσύλου πρὸς κλέπτην" κοινωνεῖ μὲν ἱερόσυλος 
κλέπτῃ πρῶτον μὲν τῷ βουλεύσασθαι, τῷ προσελὕ εἴν 

δ εἰς τὸ ἱερόν, τῷ ὑφελέσθαι) τῷ ὑπεξελθεῖν, τῷ πειρᾶ- 
σϑαι λαϑεῖν" ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν οὐδὲν διαφέρει ὃ 

ἑερόσυλος τοῦ κλέπτου" διαφέρει δὲ ἐν τούτοις" ἐν τῷ 
προσελϑεῖν τῷ ἀγάλματι, ἐν τῷ ἅψασθαι τῶν ἀναϑη- 
μάτων" ταῦτα γὰρ ἴδια τοῦ ἱεροσύλου, ἐν οἷς οὐδὲν o 

40 χλέπτης κοινωνεῖ" ὃ μὲν οὖν χατήγσρος ἀπὸ τῶν κοινῶν 

σπουδάζει ἱερύσυλον ἀποδεῖξαι λέγων, ὅτι εἰσῆλϑες εἰς 

τὸ ἱερὸν, ἔλαβες ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χρήματα, οὐκοῦν ἱερύσυ- 
Aog εἶ" ὁ δὲ ἀπὸ τῶν ἰδίων τοῦ ἱεροσύλὸν πειρᾶται ἐν 
τῷ ὅρῳ ἀπώσασϑαιϊ3 τὴν anc ἱεροσυλίας ὑποψίαν καὶ 

48 ὁ χατήγορος δὲ προτείνεται τὸ μὲν ἔδιον χατασκχευάσαε *? 
σπεύδων, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδίχου ἀνασκευάσαι, ἐξ ἑκατέρων 
τὸ ἑαυτοῦ πορίζων λυσιτελές" γίνεται δὲ τοῦτο ταῖς τῶν 
ἀκολούϑων ἀπαγωγαῖς, καὶ εἶ μὲν συμφωνοῖεν τῷ ὅρῳ, 
κατασκχευασϑήσεται, εἰ δὲ μὴ ἐφαρμόττει, ἀμασκευασϑή- 

30 σεται τὸ ἐναντίον" ἐδίδαξε δὲ xol ὁ ῥήτωρ τὸν τοῦ Opi- 
ξεσϑαι τρόπον" xadóAov γὰρ ovx ἐν ὅρῳ μόνον αλλ᾽ ἐν 
πᾶαι τοῖς ἀμφισβητησίμοις ἐξ ἑκατέρων ὁρίξεται πρός ve 

τὸ | υτὸν συστῆσαι καὶ τὸν ἀντίδικον διαβαλεῖν * 5, ὡς ἐν 
τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" ὁριζόμενος γὰρ, τίς τε ὃ ovufov- 

35 log: καὶ τίς ὁ συχοφάντης xol τίνει διαφέρουσιν ἀλλήλων, 
τὰς εἰς ἑκάτερον παρασχευὰς ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐπή- 
γαγεν, ἀποδεικνὺς ἐξ αὐτῶν ἑαυτὸν μὲν εἶναι τὸν ἄριστον 
σύμβουλον, Aloxivm 15 δὲ συκοφάντην , ἐν οἷς φησιν" 

ἦν μὲν ovv τοῦτο τοῦ δικαίου πολίτου τό τε δεῖξαι πᾶσιν, 

80 εἴ τι τούτων εἶχεν ἄμδινον λέχειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾷν" ὃ 
γὰρ σύμβουλος καὶ ὃ συκοφάντης οὐδενὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν 

- 

12 Ald. ἀπόσασϑαι. 13 Ald. κατασχευάσασϑαι. — Par, 
κατασκευάσαι. .14 Ald. διαλαβεῖν. scr. διαβάλεν. 15 Ald. Αἰσχέγης. 
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ἐοιχύτες, ἐν τούτῳ πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρουσιν" ὃ μέν γε 
πρὸ τῶν πραγμάτων γνώμην ἀποφαίνεται" χαὶ δίδωσιν 
ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον τοῖς πεισϑεῖσι τῇ τύχῃ» τοῖς καιροῖς, 
τῷ βουλομένῳ ὁ δὲ σιγήσας ἡνίκα ἔδει λέγειν ἄν τι δύ- ε 
σχολον συμβὴ, τούτῳ χαταβαΐνει. "Ἔστι δὲ λίαν ϑαυμά- 200 
σαι τὸν τεχνικὸν τῆς τάξεως τῶν κεφαλαίων" οὗ γὰρ τῷ 
αὐτῷ προσώπῳ τὴν προβολὴν καὶ τὸν ὅρον δίδῳσιν" ἀλ- 
λὰ ταῦτα μερίσας τῷ μὲν. προτέρῳ λέγοντι δέδωχε τὴν 
προβολὴν, τῷ δὲ uer. αὐτὸν εἰπόντι τὸν ὅρον" εἰχότως, 
τοῦ γὰρ προτέρου λέγοντος καὶ χεχρημένου τῇ προβολῇ, 10 
ὃ δεύτερος τῷ ὅρῳ τῶν προειρημένων ἐχλύει τὴν. ἰσχύν" 
ἐστέον δὲ χἀὶ τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ χατὰ αἴτησιν ὅρῳ ὃ τὴν 
αἴτησιν ποιούμενος ἀναγκαίως πρῶτος λέγει τοῦ ἀντιλέ- 
γοντος" οὐχοῦν αὐτός ἐστιν ὁ τὴν τοῦ χατηγόρου τάξιν 
ἔχων. 15 

Ὃ ἀνϑορισμὸς πάλιν ἐκ τῶν πεπραγμένων olov οὐχὶ, ἀλλὰ τὸ 
παῦσαι τὴν. τυραννίδα, 

Zvosavov. 'O ἀνϑορισμός * ἐστι μὲν τοῦ κατη- 
γύρου, ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιχειρημάτων" τῷ ὅρῳ ὁρμώμε- 

γος, ὡς xal τὸ ὄνομα δηλοῖ" τοῦ φεύγοντος * γὰρ μὴ 30 
συγχωρήσαντος Tj περὶ τοῦ κατηγόρου προβολῇ ὑδῷ 

προσελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀμφίβολον αὑτὴν διὰ τοῦ ὅρου xara- 

σεήσαντος, ὁ κατήγαρος διὰ τοῦ ἀνϑορισμοῦ κατασχευά- 
ἕξειν ἐπιχειρεῖ τὰ σαλευϑέντα τῆς προβολῆς" ἡ κοινωνεῖ 

δὲ τῇ προβολῇ κατὰ τὸ ἔχειν κοινὰ τὰ πεπραγμένα àm 25 
ἀργῆς ἄχρι τέλους, καὶ τῷχ' Ax τῶν περιστατιχῶν μο- 
Qiov ἄμφω τὰ χεφάλαια λαμβάνειν τὴν εὐπορίαν. δια- 
φέρει δὲ τῷ τὴν " προβολὴν αὔξησιν ἔχειν τῶν πεπραγ- 
μένων, τὸν δὲ ἀνϑορισμὸν κατασκευὴν αὐτῶν" "xoi ἐν 

(4 Ven. ὃ δὲ. ἀνϑ. 2 Ven. τοῦ γᾷρ φεύγ. ὅ Ven. ὃ 

δὲ ἀνθορισμὸς τῇ προβολῇ κοινωνεῖ μὲν κατά. A Ven. 1, 6 

Ven. τὴν μὲν προβ. , ᾿ 

4$ 
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μὲν τῇ προβολῇ ὡς ὁμολογούμενα εἰσάγεται, ἐν δὲ tó 

ἀνϑορισμῷ ὡς ἀμφίβολα $ ὑπὸ τῆς ἀντιλογίας toU ὕρου 
γινόμενα καταρχευάξεται" πλατύνεται δὲ ὁ ἀνϑορισμὸς 

τοῖς περιστατικχοῖς τοῖς πεπραγμένοις παραδείγμασιν, ὡς ἐπὶ 
5 τοῦ φιλοσόφου "7 ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τοῦτό ἐστι τυραννοχτονία, 
τὸ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν παρελϑεῖν, τὸ πεῖσαι τὸν τυραν» 
γοῦντα τὴν χαϑ'᾽ ἑαυτὸν ἐλαύνειν, τὸ τοὺς δορυφόρους 
ἀπατῆσαι, τὸ σῶσαι τοὺς νόμους, τὸ δοῦλον ἐλεύϑερον 
καταὐτῆσαι" καὶ ὁ πένης ὁμοίως ἐρεῖ χατὰ τοῦ πλουσίου" 

40 τοῦτό ἐστιν ὑβρίσαι, τὸ πλούτῳ ϑαῤῥοῦντα ὃ τυφλώττειν, 

τὸ ὁμοτίμοις τῶν πολιτῶν ἀτίμως προσφέρεσθαι ,9? τὸ 

ὡσπερ οἰχέτῃ τὰς χεῖρας ἐπανατείνεσϑαι, καὶ τοῦτο OU 

πρὸς μίαν μόνον *? ἢ δύο ἡμέρας, οὐδὲ ἐπ᾽ ἐρημίας xol 
λάϑρα, οἰστὸν γὰρ ἂν ** sv, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ πρὸς ὅλον 
» ἢ , € * , , 3 

45 ἔτος, χαὶ πάντων OQUVTOV' OU τίς γένοιτ᾽ 12 ἂν ὑπερ- 

βολὴ, οὐ γὰρ ἡ πληγὴ παρίστησι τὴν ὀργὴν, ἀλλ᾽ ἡ 
ἀτιμία" οὐδὲ τὸ τύπτεσϑαι τοὺς ἐλευϑέρους 3? ἐστὶ δει- 
vOv χαίπερ᾽ ὃν δεινὸν, ἀλλὰ τὸ iq ὕβρει, ταῦτα γὰρ 
πάντα καὶ τὰ τοιαῦξα ἀπὸ. τῶν περισζατεκῶν χινεῖταε 

20 μορίων *** εἶτα ἐκ παραδειγμάτων, x«i yàg. O0, τριήρεις 
τῆς πατρίδος ἢ φρούριον προδεδωκὼς, «εἶτά παρ᾽ ὑμῖν 
εὐθυνόμενορ, οὐχ ἂν δύναιτο λέγειν, ὡς ἐπεὶ " τοὺς 

“φϑω- 

6 Ald. et Par. ὡς ἀμφίβολον V. τ. d. 1. ὅρου γε «μένῳ. (Ald. 

γινωμένῳ) rbcepi lectionem Veti. 7 Ven. add. τρῦ τὴ» τυραν- 

γίδα καθελόντος. . 8 Ald. et Par. ϑαῤῥοῦντι., Ven. τὸ πλοίτῳ 

ϑαῤῥοῦντα τυφλώττοντι τοὺς ὁμοΐΐμοις τῶν n. ἀτίμως πρεῳφ. 9 Ald. 
Par. ἀτίμους. Ald. Ven. προφέρεσϑαι. — 10 Ven. ob πρὸς μίαν, ἢ 
δύο μόνον ἡμέρας. — 11 Ven..yàg ἴσως ἂν ἦν. Ald, Par, γὰρ ἂν εἶναις 

12 Ald. Par. οὗ tí γένοιτ᾽ ἂν ἄλλη ὀργὴ ἢ ἀτιμία, emendavi ex 
Ven., coll. Dem. in Mid. p. 537. 45 Ven. τοῖς ἐλευθέροις, 

ut apud Demosthenem, Ald. etiarh p. 220,. infr. τοὺς ἐλευϑέρους. 
14 Ven. add. τοῦ προσώπου, τοῦ yQórov, τοῦ τόπον. 15 Ven. 
ἐπειδή. Ald, ἐπὶ, scripsi ἐπεί. 
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γεωσοίχους ἢ τὰ τείχη τῆς πόλεως OU προδέδωχα, οὐχ 

ἂν προδοσίας δικαίως χρινοίμην, οὐδὲ δικαστὴς εὖ φρο- 
γῶν ἀνέξεται τοιαῦτα ληρούντων" τῶν γὰρ πραττομένων 
ἕκαστον ἐφ᾽ ἑαυτὸ δεῖ σχοπεῖν, καὶ τὰ μείζω 15 τῶν ἁμαρ- 
τημάτων εἰς μέσον προφέροντας ἀνεύϑυνα τὰ βραχύτερα 5 
τῶν ἀδικημάτων νομίζειν. Καὶ τούτοις παλιν τὰ πεπρα- 
γμένα συνάψει ἐξ ὑμοίων τοῖς παραδείγμασιν τὰ νῦν κρι- 
γόμενα" χέγρηται δὲ ὁ μὲν φεύγων εἰδικοῖς ὀνύμασιν, ὃ 
δὲ διώχων γενιχοῖς" οἷον ὃ φεύγων ἱεροσυλίας γραφὴν 

ἐρεῖ, ὡς ἱερύσυλός ἐστιν O φιάλας ἐξ ἱερῶν ἀφαιρού- 
μένος, ὃ στεφάνους, ὃ ϑυμιατήρια 17 , xol ὅσα τοιαῦτα 
εἰδικὼς 18 ὀδνομαάζωμ" ὃ δὲ διώχων ἐρεῖ, ὡς ἱερόσυλός 

ἔστιν ὁ λάϑρα παριὼν εἰς ἱερὰ ὁ γνώμῃ καχούργῳ χραί- 
voy τὸν νεών, 0 λαμβάνων ἐξ ἱερῶν ἅπερ ovx ἀπέϑετο, 
ὁ τῆς πίστεως τὸ ϑεῖον ἀποστερῶν" αὕτη γὰρ ἐναργὴς 15 
ἱεροσυλία, κἂν σὺ κἂν ὁ δεῖνα διαῤῥαγῆτε ψευδόμενοι" 
γενικώτερον, μὲν γάρ ἐστε τὸ λαμβάνειν ἐξ ἱεροῦ τινα 
εἰδικώτερον δὲ. τὸ τάδε ἢ ταδε τὰ σχεύη ὀνομάζειν" τῷ 
μὲν’ οὖν φεύγοντι συμβαλεῖται τὰ εἰδικὰ διεξιέναι τῶν 
ὀνομάτων, ἵνα διὰ τῆς ἀπαριϑμήσεως τούτων τὸ xaO" 20 
αὑτὸν ἐπιχρύψαν δυνηϑείη" τῷ δὲ κατηγόρῳ τὰ γενι- 
κώτερα 15 τῶν ὀνομάτων" περιληπτιχωτέρων 19 γὰρ Oy- 
voy συμπεριλαμβάνει καὶ τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἐετολ- 207 

puuéva. 

0 [nd 

Zwenargov Ὁ διώκων, ὡς ἤδη ἔφαμεν, ἐπάγει 25 
τὸν ἀνϑθορισμὸν, λύων τὸν ὅρον τοῦ φεύγοντος, αὔξων 

δὲ τὰ πεπραγμένα ἀπὸ τῶν χοινῶν τοῦ πραγματος" τοῦ 

γὰρ. δὴ φεύγοντος εἰς λεπτὸν διαιρουμένου καὶ ἐπὶ τὰ 
σεπραγμένα αὐτὰ καταγινομένου, ἀνθϑορίξεται πάλιν ὁ 

-€—— 

46 Ven. μείζονα, 47 Ald. ϑυμιαστήρια, correxi cx Ven, 

48 Ven. ἰδικά, 19 Ven. τὰ γενικὰ, omisso τῶν ὑνομάτων. 20 

Ven. περιληπεικώτερα γὰρ ὄντα. 241 ὡς Ald. om. ᾿ 

Ahetor. IY: . 92 1 
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διώχων. ἀπὸ τῶν κοινῶν μετασκευάζων, xoi τὸ τῆς προ- 
-- βολῆς λαμβάνων καὶ δειχνὺς, ὅτε ἔνοχός ἐστι τῷ ἀδι- 

, 3 3 » » — ἢ € 3 4 t 

χήματι.  4ÀÀ εἰ ἄμφω ἢ τε προβολὴ xal o ἀνϑορισμὸς 

ἀπὸ τῶν πεπραγμένων λαμβάνονται, τί διαφέρει «ταῦτα 
4 ! ^- ^— 1 

5 ἀλλήλων; Καὶ φαμὲν, ort ἐν μὲν τῇ προβολῇ μερικὴ ἡ 

), ἐν δὲ τῷ ὅρῳ ἤτοι ἀνϑ Ὁ καϑολικὴ κατασχευὴ, ἐν τῷ ὅρῳ ἤτοι ἀνϑορισμῷ χκαϑολικὴ" 
€ P] —- 4 , 3 ^- ^— M » 

ὡς ἐν τῷ xara Μειδίου. By μὲν τῇ προβολῃ χατὰ μέ- 
Qoc, καὶ ix τῶν ὑποχειμέμων ἔστιν ἰδεῖν, Ort Μειδίας 

ἀδικεῖ τὴν πόλιν, ὑβρίσας χορηγὸν ὄντα Δ4ημοσϑένην" 
-ῳ € »t 3 - [4 , * , 3 

40 ἐν δὲ TO ὕρῳ ἢ ἀνϑορισμῷ χαϑόλου, τί τὸ πολιν αδιε- 

κῆσαν χαϑέστηχεν, ὠσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου" καὶ 
4 4 € € , 2. 7 , . « 

γὰρ καὶ o ogog χαϑόολιχον τι ζητεῖ" οἷον τί τὸ χαταλῦ- 

σαι τὴν τυραννίδα; τὸ παῦσαι δηλαδὴ δουλεύουσαν τὴν 
πόλιν, τὸ τοὺς νόμους ἀπολαβεῖν, τὸ μηχέτι κελεύεσϑαιε. 

15 4λλὰ xoi 0 ἀνϑορισμὸς ὁμοίως καϑολικῶς ἐπιχειρεῖ ἀπὸ 
τῶν ἐναντίων, οἷον ὅτι τυραννίδος καταλυσίς ἐστι τὸ 
φονεῦσαι τὸν τύραννον, τὸ παντελῶς ἐκχόψαι, τὸ συγ- 
καταλῦσαι τῷ τυράννῳ τὴν τοῦ τυραννῆσαι ἐλπίδα. “τε 
διαφέρει ὁ ἀνϑορισμὸς τῆς προβολῆς, ὅτι ἐν μὲν τῇ προ- 

40 βολῇ αὔξησιν ἔχει μόνου τοῦ διηγήματος, ἐν δὲ τῷ ἀν- 
ω ἢ 3 , M 3 , ^ 3 

ϑορισμῷ καὶ ἀποδειξιν μετα αὐξήσεως τοῦ ἐπαγομένου 

/ ἐγκληματος " xal γὰρ δημόσιον ἀδικημὰ τινος ἀποφαν- 

γομένου, τὸ τεῖχος χαϑελεῖν, τὸ ναῦς ἐμπρῆσαι, οὐ τὸ 
4 ^ € , , 

χορηγὴν τυπτῆσαι, ὁ κατήγορος μεῖζον τούτων βιάζεται 

45 ὑποδεῖξαι, τὸ χορηγὸν τυπτῆσαι. ᾿Ἱστέον δὲ, ὡς ὁ ὅρος 
καὶ ὁ ἀνϑορισμὸς τοῖς αὑτοῖς τόποις χατασκχεναάζονταε 
καὶ ἀνασχευάζονται" ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἰδίου ὅρου, ὅτε 
οὐκ ἔστι τυμβωρυχία ἡ τοῦ κχενοταφίου διορυγή" ἴδιον 
γὰρ τυμβωρυχίας ἡ πλεονεξία καὶ τὸ λυμαίνεσϑαι τοῖς 

30 χειμένοις, καὶ τὸ τὰ ἐξ αὑτῶν χέρδη τῆς τῶν χατοιχο- 
᾿ μένων τιμῆς προτιμᾷν" ἢ ix τῆς τοῦ ἰδίου ἐν ὅρῳ κοι- 
γοποιήσεως, οἷον OU τὸ ἁπλῶς διορύξαι τάφον τυμβὼω- 

, 2 * e A 3 2 e , 3, « 

ρυχία, οὐδὲ τὸ ἱερον ἀγοῖξαν λάϑρα ἱεροσυλια, ov τὸ 
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oixicy ?? ἀνοῖξαι λάϑρα χλοπὴ, ἕως μήτε τῷ τάφῳ, 
μήτ τῷ ἱερῷ, μήτε τῇ οἰκίᾳ λυμαίνεταί τις. dno τῆς 

ἀγτιφάσεως" οἷον εἰ γὰρ ἡ τοῦ ἱεροῦ λύσις ἱεροσυλία, 

τὸ μὴ ὑφελέσϑαι τι ἐκ τοῦ ἱεροῦ οὐχὶ ἱεροσυλία" xol e. 
τὸ συλᾷν τὰ ἐντάφια τυμβωρυχία, τὸ μηδὲν ἐντάφιον 5 
σεσυληχέναν οὐκ εἴη τυμβωρυχία. "Ex τοῦ ἐναντίου, οἷον 
εἰ γὰρ 633 ἐξ ἰδιωτικῆς οἰκίας ἱερὰ ἀφελόμενος ovy ἱερό- 
συλος, ὃ ἐξ ἱεροῦ ἐδιωτικὰ ὑφελόμενος οὐχέτι ἱερόσυλος. 
Ὅλως δὲ, ἵνα μὴ xe ἕχαστον διεξίωμεν, πάντες οἱ τό- 
ποι οἱ ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἐνθυμημάτων παραδιδόμενοι 10 
χρήσιμοι πρὸς τὰς ἀνασκευὰς καὶ κατασχευὰᾶς, OU μόνον 
τῶν ὁριστικῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν. 
ἕν. ταῖς περιστάσεσιν. Exeivo δὲ δεῖ προσϑεῖναι, ὅτι ix 
περιουσίας αἱ ἀνασκευαὶ γίνονται τῶν ἀντικειμένων ὅρων" 

& γὰρ χατασχευάσαντες τὸν οἰχεῖον ὅρον δείξομεν, ὅτι 45 
τοῦτο τὸ πραχϑέν ἐστιν, ὃπὲρ αὐτὸ εἶναι λέγομεν ?*, ἐξ 

ἀνάγχης συναποδείχνυμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὅπερ αὐτὸ ὃ 
ἀντίδικος εἶναι ἰσχυρίζεται" ὡσαύτως δὲ καὶ o ἀνϑορι- 
σμὸς ἐπιχειρήσει" ἢ γὰρ τὸν ἴδιον ὅρον ὃ κατήγορος, ἤ- 
τοι τὸν ἀνθορισμὸν ix τῶν αὑτῶν πεπραγιιένων κατα- 20 

σχευάσει σεμνυνόμενος" xo) φήσει τοῦτο εἰναι rugavvi- 
δὸς κατάλυσιν τὸ παῦσαι τὴν πόλιν δουλεύουσαν" ἢ ἀπὸ 
τοῦ τρόπου λέγων , εἰ λάϑρα διώρυξε τὸν τάτον ὁ XQi- 
γόμενος, ἔνοχός ἐστι τυμβωρυχίας" ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου, 

εἰ ἐχϑρὸς ὧν xol ὡς πένητος καταφρονῶν ἐπανέτεινεξ os 

τὰς χεῖρας" ἢ ἀπὸ τῆς αἰτίας, ἦπου λυπῆσαι βουλόμενος 

ταῦτα ποιεῖ ὑβριστής ἐστιν ἢ ἀπὸ τοῦ τόπου, οἷον 

ὅτι, εἰ ἐπὶ μνήματα ἦλϑεν, ἔνϑα ἔρχονται οἱ τυμβω- 
Qvo, τυμβωρύχος ἐστίν " ἢ ἀπὸ τῆς ὕλης, εἰ τὰ αὐτὰ 
ὕργανα τοῖς τυμβωρύχοις παρεσχευάσατο" 3" ἢ ἀπὸ τοῦ : :0 J- 
— — — 

22 Ald. οἰκείαν. 23 6 Ald. om, 24 λέγομεν ἐξ ἂν. — 
— — αὐτὸ ó ἀντίδικος εἶναι Ald, om, — 25 Ald. παρασκευάξε- 
to, Par. παρεσκευάσατο, 

32.. 
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208 χαιροῦ, δὲ νυχτὸς ἐχαχούργησεν, ὅτι xol τοῖς ἄλλοις 
τυμβωρύχοις τοιαῦτα τολμᾶται" πολλάκις δὲ καὶ ἀπὸ 

τοῦ ἐλάττονος ἐπιχειρήσεις, ὅτι καὶ τὸ στήλην μετακινῆ- 

σαι τυμβωρυχία. Ἰστέον δὲ, ὡς οὐδὲν διαφέρει ὃ ὅρος 
δ xci ὃ ἀνϑορισμός" ἑκάτερος γὰρ πρὸς τὸ βούλημα καὶ 
τὸ χρήσιμον ἑαυτᾷ ὁριστικῶς xo τασχευάξει τόδε τι ti- 
vaL τὸ ὑποχείμενον" διὰ δὲ τὸ τὸν μὲν προτετάχϑαι, 
τὸν δὲ ἐπάγεσθαι, τὸ μὲν ὅρος, τὸ δὲ ἀνϑορισμὸς χέ- 
χληται" ἀμφότεροι δὲ ὅμως εἰσὶν ὅροι πρὸς τὸ συμφέ- 

40 ρον ὁριζόμενοι" ἑκάτερος δὲ τούτων δύναται τοῖς πεπρα- 
γμένοις ἐπεξιέναε, καὶ εἰς ἀπόδειξιν παραλαμβάνεσθαε 

- χοῦ ζητήματος" ποιήσεται δὲ ὁ χατήγορος τὰς ἀντιϑέ- 
σεις ἀπὸ τῶν παρειμένων χαὶ 'ἀπὸ τῶν πεπραγμένων, 
ἅπερ ἀμφότερα παρὰ Δημοσϑένει εὑρήσομεν" ἀπὸ μὲν 

48 τῶν πεπραγμένων, ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου" μέλλοντος γὰρ 
εἰπεῖν Μειδίου λέγει " ἔστε δὲ πρῶτον μὲν ἐκεῖνο οὐκ ἄδη- 
Aog ἐρῶν ἐξ ὧν ἰδίᾳ πρός τινας αὐτὸς διεξιὼν ἀπηγγ ἐλλετό 
μοι, ὡς εἴπερ ἀληϑᾶς ταῦτα ἐπεπόνϑειν, ἃ λέγω 35, 
δίκην 27 ἰδίως μοθπροσῆκεν αὑτῷ 35 λαβεῖν τῶν μὲν ἱμα. 

10 rov καὶ 33 τῶν χρυσῶν στεφάνων τῆς διαφϑορᾶς καὶ 
-τῆς παρὰ τὸν χορὸν ?? πάσης ἐπηρείας, βλάβης" ὧν δὲ 
εἰς τὸ σῶμα ὑβρίσϑαι φαμὲν, ὕβρεως" ἀπὸ δὲ τῶν παρ- 
εἰμένων, & ἰσχυρὰ ὃ φεύγων προβάλλεται, ἐὰν εἰσάγειν 
δέῃ μὴ ἐᾷν εἰσάγειν αὑτὸν, ἢ διασύρειν τὴν εἰσαγωγὴν, 

25 ὡς αὑτὸς Δημοσθένης ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ Μειδίου πεποί-- 
ἡχεν, ἐν οἷς φησιν" μὴ δὴ τοῦτο λέγειν αὐτὸν ἐᾶτε, ὅτε ᾿ 
χαὶ δίχας ἰδίας μοε δίδωσιν ὃ νόμος, δίδωσι γὰρ ἀλλ᾽ 

ὡς οὐ πεποίηχεν, ἃ κατηγόρηχα ?*, ἢ πεποιηχὼς περὲ 

τὴν ἑορτὴν ἀδικεῖ, τοῦτο δεικνύτω" τὸν αὑτὸν δὲ τρόπον 
0 xal im τοῦ ἱεροσύλου δυνησόμεϑα ἐρεῖν" λέγοντος γὰρ 

26 Ald. λέγων. 427 Per. δίκας ἰδία. 428 Ald. αὐτῶν. 

Par. αὐτῷ: 29 Ald. xaxd. 30 Ald. χωρόν. — 51 Ald. xa- 

τηγρόημα. 
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τοῦ φεύγοντος, ὅτε ἐδιωτικὰ τὰ χρήματα, διασύρων ὃ 

κατήγορος ἐρεῖ, ὡς ἀφεῖσθαι ὃ φεύγων ἀξιοῖ, ἐπειδὴ ix 
τύχης ἐδικοῖς περιέπεσε χρήμασι, μὴ τοῦτο λεγέτω" ἀλλ 

ὡς οὐ παρῆλϑεν εἰς τὸ ἱερὸν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ λαβεῖν τι τῶν 
ἀναϑημάτων εἰσῆλϑες. 

Μαρκελλίνου. Ὁ πρῶτος λέγων, ἔστι δὲ ὁ xa- 
τήγορος ἢ ὁ τὴν "δωρεὰν αἰτῶν, ἀπαντήσεται τῷ ἀνϑο- 

ρισμῷ ἐξ ἀνάγκης " γίνεται δὲ ἐχ τῶν πεπραγμένων 0 

ἀνϑορισμός" τοῦ γὰρ φεύγοντος καὶ ἀντιλέγοντος τῇ αἷ- 

τήσει, ἰσχυριξομένου τοῖς παραλειφϑεῖσι καὶ παρειμένοις 10 
τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, xol διὰ τούτων ἢ ἀπολο- 
γουμένου ἢ τὴν αἴτησιν ἐχβάλλοντος, πάλιν αὖϑις ὃ χα- 

τήγορος ἢ ὃ αἰτῶν, σχῆμα γὰρ, ὅπερ. εἶπον, xoi οὕτως 
ἔγει χατηγόρουν, τοῖς πεπραγμένοις περιπλαχήσεται" τῶν 
δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους τὸ μὲν πέπραχται ἐν ὅρῳ, τὸ 15 
δὲ λείπει" καὶ τῷ μὲν κέχρηται ὁ κατήγορος, τῷ δὲ ὃ 
φεύγων" ἐκ τῶν πεπραγμένων οὖν ἔχει πᾶσαν τὴν εὖπο- 
Qíav ὃ κατήγορος, χαϑάπερ ix τῶν παρειμένων ὃ φεύ- 
γῶν xoi ὃ ἀντιλέγων τῇ δωρεᾷ ϑήσεται τοίνυν xal αὖ- 
τὸς τὸν ἴδιον ὅρον , 9 ἔστι τὸν ἀνϑορισμόν᾽ εἰ μὲν εἴη 20 
κατηγορία, ἀπὸ τῶν πεπραγμένων τῷ φεύγοντι τὸ &y- 

xpo ἀποδοιχνὺς, ὅπερ ὅστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς evo. réAovg , 
'40 γὰρ πεπραγμένον λέγει εἶνας αὐτὸ τὸ ἐπαγόμενον ἔγ- 

χλημα, καὶ οὐδὲν διαφέρειν" εἰ δὲ αἴτησις εἴη δωρεᾶς, τὸν 
ἔδιον ὅρον ὃ κατήγορος, ὅ ἐστε τὸν ἀνθορισμὸν, ἐχ τῶν 35 
ἑαυτῷ ?? πεπραγμένων χατασχευᾶσει σεμνυνόμενος , καὶ 
φήσει τοῦτο εἶναν κατάλυσιν τυραννίδος τὸ παῦσαι τὴν 
πόλιν δουλευουσαν" διέλωμεν ὅρον παραδείγματος ἕνεχα" 
ἡρπασέ τις ὡς βιασόμενος, ἀφῆχεν ἄφϑορον, ὑπάγεται 

νόμῳ τῷ κατὰ βιαίου" 35 ἐρεῖ τοίνυν ὃ κατήγορος τῇ 30 
προβολῇ χρώμενος ἐνταῦϑα μετὼ xoà τῆς προφάσεως τοῦ 

33 Ald. ἑαυτῶ». 33 Ald, βιαίῳ scr. βιαίου. 
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δητοῦ, ὅτι ἐβιάσω καὶ δεινόν τε πέπραχας καὶ παράνο- 
μὸν χαὶ ἱτυραννίδι μᾶλλον ἢ δημοχρατίᾳ πρέπον, xol 
ἐφ᾽ à ϑάνατον ὥρισεν ὃ τὸν νόμον ϑεὶς, τοῖς ἴσοις xo- 
λάζων τὸν βίαιον, οἷς τοὺς ἀνδροφόνους καὶ τοὺς μοι- 

δ χοὺς xal τοὺς μέγιστα κακουργοῦντας" πρὸς ὃ λέξει ὃ 
φεύγων, ὅτι OU ᾿διέφϑειρα" βιάσασθαι δέ ἐστι τὸ χρή- 
σασϑαι xol συγκαϑευδῆσαν τῇ κόρῃ" ταῦτα δὲ πάντα 
àx τῶν παρειμένων ὅρος εἰσίν" πρὸς 0 πάλιν ὃ χκατήγο- 

209 ρος χαϑολικῶς ἀνϑοριεῖται, ὅτι οὗ τὸ χγρήσασϑαΐ ἐστι 
10 τὸ βιάσασϑαν, ἀλλὰ τὸ ἁρπάσαι, τὸ λαβεῖν πρὸς ἕαυ- 
τόν" τὸ καταφρονοῦντα φανῆναι. Καὶ ἐπὶ αἰτήσεως διέ- 
λωμεν ὅρον" φιλόσοφος πείσας τύραννον χαταϑέσϑαι 
τὴν τυραννίδα αἰτεῖ τὴν δωρεᾶν" οὐχοῦν ἡ προβολὴ, ὅτι 
ἔπαυσα τὴν τυραννίδα καὶ πολλῶν δεινῶν τὴν πόλιν 

45 ἀπήλλαξα, πρὸς ὃ λέξεν ὁ ἀντιλέγων, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνῃρη- 
xag' τοῦτο δὲ ἐστι καταλῇσαι τυραννίδα τὸ ἀνελεῖν" πά- 

λιν χαϑολιχῶς ἡ κατασκευὴ τοῦ ὅρου, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ 
ἀνϑορισμοῦ" ἐρεῖ γὰρ ὁ αἰτῶν, Ori. χαϑαίρεσίς ἐστε τυ- 
᾿ραννίδος τὸ παῦσαι, ὅπως ἂν δύναταί τις, τὴν τυραν- 

20 γίδας ΄ . . 

'O συλλογισμὸς συνάγει ἄμφω" μηδὲν yàp ἀλλήλων διαφέρειν ταῦ- 
τα * ἀγωνιεῖται ὃ τὴν δωρεὰν δηλαδὴ αἰτῶν" καὶ καϑόλου ὃν 
τρόπον ἔφαμεν τὴν ἀντίληψιν τῇ μεταλήψει μάχεσθαι, τὸν αὑτὸν 

τρόπον καὶ ὃ συλλογισμὸς τῷ ὅρῳ πανταχοῦ" καὶ ἔνϑα ἂν ὅπο- 
38 τερῳοῦν αὑτῶν ὑὕπότερον μέρος χρήσεται, τῷ λοιπῷ τὸ ἕτερον 

χρήσεται πάντως. | 

Συριανοῦ, Μετὰ ? τὸν ὅρον xol ἀνϑορισμὸν in- 
ἄγει τὸν συλλογισμὸν ὃ χατήγορος, ὃς ὠνόμασται μὲν 
οὕτως ἀπὸ TOU ἐοιχέναν πως τῷ διαλεχτικῷ συλλογισμῷ" 

80 ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος συνάγει τόδε κατὰ τοῦδε, οἷον ὅτι 
πᾶν ζῶον ἔμψυχον, πᾶν [ἔμψυχον οὐσία, πᾶν ἄρα ξῶον 

1 Ald. ταῦϑα. 3 Ven. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπάγει. 
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οὐσία, συνάγει οὖν τὴν οὐσίαν χατὰ τοῦ ξώου" οὕτως 3 
καὶ ὃ ῥητοριχὺς συλλογισμὸς, συνδετικὸς ὧν 4 τοῦ τα 
ὅρου xol τοῦ ἀνϑορισμοῦ, συνάγει τὸ λεῖπον xal τὸ πε- 
πραγμένον᾽" τοῦ γὰρ ὅρου ix τῶν λειπόντων ὄντος, " xol 
τούτοις, ὡς ἐδείξαμεν, ἰσχυριζομένου" τοῦ δὲ ἀνθορισμοῦ δ 
ἐχ τῶν πεπραγμένων, ὃ συλλογισμὸς ἀμφότερα συνδεῖ, 
καί φησιν, ὡς ἴσον ἐστὶν ἢ οὐδὲν διαφέρει ὁ τοιῶςδε ἢ 
τοιῶςδε 7 ὑβρίζειν εἴς τινᾳ ἢ ἀδικεῖν. ᾿Εὰν μὲν οὖν μὴ 
πολὺ λείπεται τὸ παρὰ τοῦ φεύγοντος εἰργασμένον τοῦ 
παρὰ τοῦ χατηγόρου λεγομένου, ἐροῦμεν, ὃ ὡς ἔσον ἔστε 10 
τόδε τῷδε" τὸ γὰρ ἐπανατείνασϑαι συνεχῶς xot αὐτοῦ 
τὰς χεῖρας, ἴσον ἐροῦμεν τῇ διὰ τῶν πληγῶν ὕβρει. ᾽Εὰν 
δὲ πολὺ λείπεται, ἐροῦμεν, ὡς οὐδὲν διαφέρει. τοῦτο ἐκεί- 
ψου" ὡς ἐπὶ ? τούτου νόμος τὸν ἐξιόντα στρατηγὸν iu 
σιόλεμον, εἰ ἔχοι ϑυγατέρα, παρατίϑεσθαι τῷ. συστρα- 45 7 

τήγῳ τὴν ϑυγατέρα *?* λαβὼν ἐκεῖνος ἐβιάσατο, ἐπαν- 
ελϑὼν 0 στρατηγὸς κρίνει αὑτῶν δημοσίων ἀδικημάτων, 
ὁ δὲ ὡς βιασάμενος τὰς χιλίας ἀξιοῖ 53 διδόναι᾽ ἐνταῦ- 

ϑα γὰρ, ἐπειδὴ τὸ .λέγειν, ὡς ἔσον ἐστὶ τὸ βιάσασϑαε 
τοῦ στρατηγοῦ τὴν ϑυγατέρὰ τῷ λιμένας καὶ τείχη προ- 20 
δοῦναι, δοχεῖ πῶς ἀναίσχυντον εἶναι, ἐροῦμεν, ὡς οὐδὲν 
διαφέρει τοιῶρδε ἢ τοιῶρδε τὴν πόλιν ἀδικεῖν " στρατη- 
γοῦ γὰρ παρανομοῦντος, 7 χώρα σύμπασα τῶν ἀδικη- 
μάτων ἀνάπλεως, Πλατύνεται δὲ 0 συλλογισμὸς τῷ ἀπὸ 
τέλους τόπῳ καὶ ἐχφράσει" τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους, οἷ- $$ 
ον ὡς ἐπὶ τοῦ φιλασόφου" σκοπεῖται γὰρ, τίς ἡ χαϑαί- 
ρεσίς ἐστε τοῦ «τυράννου, πότερον τὸ φόνους ἐργάσα- 

5 Ald, et Par. οὗτος. "Ven. οὕτως. 4 AM. ἄν. Por. o», 

5 Ald, ὄντων. Par. ὄντος, Ven. συνεστῶτος, 6 Ald. et. Par- 

Ó.agsgsiv. Ven. διαφέρει. 7 ἢ τοιῶςδὲ Ven. om. 8. ἐροῦμεν 

— πολύ λείπηται Ald. om., recepi ex Ven, 9. Ven. ἐπ᾽ ἐκεί- 

»ov. 410 Ven. add. κατὰ τὸν γόμου. 11 ἀξιοῖ Ald. om, Ven, ^ 

ἀξιοῦ τὰς χιλίας. 
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σϑαι ** παμπόλλους, ἢ τὸ τὴν πόλεν ἐλευθέραν ἀποδεΐ- 
ξαι τῶν ἐκ ξυραννίδος χαλεπῶν" ἔγωγε 5 οἶμαι τοῦτο" 
εἰ γὰρ oí φόνοι τὴν τυραννοχτονίαν ἐβεβαίουν, ἔδει χαὶ 
τοὺς ἀνδροφόνους ταῖς τῶν τυραννοχτόνων 1^ τιμᾶσϑαε 

δ δωρεαῖς" ψὺν δὲ αἱ μὲν τὰς ἐκ τῶν νόμων ὑπέχουσι τιμω- 

ρίας, οἱ δὲ τοὺς δήμους ἐλευϑεροῦντες 15, πανταχοῦ τί- 

pon, ὅπερ ἐμοὶ τοτοὰμ npévoy εὑρή σεις" εἶτα συνάψει τὴν 

ἔχφρασιν, ἐκφράζων, ὅσα διὰ. τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ τυράν-- 

vov «aríyst τὴν πόλιν ἀγαθά" σχέψασϑε γὰρ, ἡλίκη ne- 
40 ριέστηχε τῇ πόλει ἴδ εὐδαιμονία ἀντὶ τῆς πρότερον βα- 

ρυδαιμονίας, νεὼρ μὲν xo) τεμένη ϑεῶν προςηχούσης 
ϑεραπείας τυγχάνουαι, πάντων V7. εὖ βεβιωκότων, βουλὴ 
δὲ τὰ λυσιτελοῦντα τῇ πόλει προβουλευσαμένη τὸν δῆ- 
μὸν ἐπιψηφίζειν 58 ὅσα τοῖς εὐνομουμένοις πρόρφορα 

$5 χαταναγχάζει 19» xai οἱ μὲν εὖ δρῶντες τὴν πατρίδα 

περίβλεπτοι χκαϑεστήκασιν ἐπὶ ταῖς τιμαῖς, οἱ δὲ τῆς 
μοχϑηρίας ἐρασταὶ τὰς κατ᾽ ἀξίαν ix τῶν νόμων ὑπ- 
ἔχοντες τιμωρίας φωφρονεστέρους ἀεὶ τοὺς τῶν παρα- 
πλησίων ἐφιεμένους ἐργάζονται 35" εἶτα τὸν τῆς τοσαύ- 

20 Tuc τῶν ἀγαϑῶν φορᾶς ἐμπλήσαντα τὴν πόλιν οὐ φή- 
410 ce; τις ἄξιον εἶναι τῆς δωρεᾶς; xol πῶς οὐχ ἄτοπον; 

«“Ἱυϑήσεται 3 δὲ ὁ συλλογισμὸς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος με» 
ταλήψει" οἷον, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ πεῖσαι τὸν τύραννον λόγοις 

, ἤδη καὶ τυραννοχτονίαν ὀνομαστέον" ἐχποδὼν μὲν γὰρ 
45 éxeivóg τῷ τεϑνάναι καταστὰς τῶν περὶ τοὺς; πολίτας 

ἀδικημάτων ὑπεῖχε τὴν δίκην, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλευϑέραν 
δέους ἀπειργάζετο ?? τὴν πόλιν, ἔτε δὲ περιὼν ἀτιμώρη- 

12 Ven. ἐργάξεσϑα. 415 Ven. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμα. 14 
Ven. τυραγγοφόνων. 15 Ald. ἐλευϑεροῦντα, 4116 Ven. εὑ- 
δαιμονία τὴν πόλι. 47 Ven. παρὰ. τῶν. 18 Ven. et Par. 
ἐπιψηφίζειν, — Ald. ἐπιψηφίζει. 19 Ald. καὶ ἀναγκάζει, Ven. 
et Par. καταναγκάζε. 410 Ven. ἀπεργάζονται. ΣΙ Ven, ài- 
sz, — 22 Ald, ἀπεργάζετος Par. ἀπειργάζετο, 
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τόν τε τὴν πονηρίαν ἐπιδείκνυσιν 15, καὶ μιχρὸν ὕστερον 
πάλιν δορυφόρους συλλέξει, καὶ τὴν ἀχρόπολιν αὖϑις πϑ- 
ρισχύπήσει, xol τὰ τοιοῦτα 34. ὋὉ μὲν ὅρος καὶ ὁ ἀνϑο- 
ρισμὸς χωρίξει τὰ πραχϑέντα καὶ τὰ παρειμὄδνα, ἑχατέ- 

ρου ἀφοριξομένου πρὸς τὸ ἰδίᾳ χρήσιμον" τοῦτο γὰρ ἴδι- ὅ 

ον ὅρου, ὡς ἔφαμεν, τὸ χωρίζειν ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὸ. 

ὑποκείμενον. Ἔστω παράδειγμα ὃ εὐνοῦχος ὁ ἐπ᾿ ἀλλο- 
τρίᾳ γυναικὶ ἁλούς, χαὶ μοιχείας χρινόμενος" 0 μὲν γὰρ, 
καϑὰ εἴρηται, μοιχείας 'εἶναι τὸ συνε λϑεῖν τῇ γυναικὶ 

λέξει, xol. τὸ ποιῆσαι ταῦτα, ἅπερ ἐστὶν ἀνδρῶν" ὁ δὲ, 16 
ἐμοὶ, φήσει, τούτων πέπρακται οὐδὲν ἐν τῷ χεχωλύσϑαι 
ὑπὸ τῆς φύσεως" ὁ δὲ χατήγορος ἀνϑοριεῖται ἐχ τῶν 
πεπραγμένων , μοιχείαν λέγων, οὗ τὸ συγγενέσθαι μόνον, 

ἀλλὰ xol τὸ προσπαῖξαι τῇ γυναικὶ καὶ λόγους προσ- 
αγαγεῖν xal περὶ τούτου πεῖσαι, καὶ εἰς αὐτὴν ἐλϑεῖν 15 
τὴν οἰχίαν, καὶ ὁμιλῆσαι τῇ γυναικί" οὐχοῦν ὃ συλλο- 
γισμὸς, ἐν τούτῳ χαϑεστώσης τῆς ἀμφισβητήσεως, ἐν τῷ 

ἀπ᾽ ἀλλήλων χωρίζειν, τοὐναντίον ποιεῖ, συνάγων ἑχά- 
τερα, ἴσον τὸ ἔγκλημα καϑίστησιν, οὐδὲν διενήνοχε λέ- 
γων, ἀλλ᾽ ἴσον εἶναι λέγων τόδε τῷδε" οἷον, τὸ εἰσελ- 30 
ϑεῖν πρὸς τὴν γυναῖχα τῷ διαφϑεῖραι, καὶ τὸ τύπτειν 
τῷ ἐπανατείνασθϑαι 3" τὰς χεῖρας" ἄμφω: γὰρ χατὰ τὸ 
ἐναντίον ἐπιχειρήσομσιν, ὃ μὲν ἴσον εἶναι τὸ πεπραγμέ- 
yov, δὲ μὴ ἴσον εἶναι ἀποδεικνύειν" ὃ γὰρ συλλογισμὸς, 
ὅπερ εἰρήχαμεν, τὰ παρειμένα συνάγδι τοῖς nemoayué- 25 
γοις, μηδὲν ἀλλήλων διαφέρειν ἀγωνιζόμενος xol ἄναι- 
ρῶν τὴν ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ ἀντιδίκου δύναμιν. “αιβάνει μέν- 
τοι τὴν κατασχευὴν 0 συλλογισμὸς ἐχ τῆς ἀποβάσεως" ἑνὸς 
γὰρ ὄντος τοῦ τέλους, ὁ γρώμενος ἴσον λέγει τὸ πεπρα- 
γμένον τῷ παρειμένῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου" ἐρεῖ γὰρ 

23 Ald. ἐπιδεικνύουσιν. Scripsi ἐπιδείκνυσι. 24 Post. τὰ 

τοιαῦτα Ven. transit ad p. 211. Ald. Ἕπεται τῷ συλλογισμῷ. 

26 Ald. ἐπανατείνασϑαι γὰρ. Par, γὰρ om. 
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ἀδιάφορον εἶναι, εἴ τε ξίφεν τις εἴτε λόγῳ τὴν τυραννίς- 
δα καταλύσει" πάλιν τὸ βιάσασθαι τῷ δημοσίᾳ (gov, 
ὡς ἐπὶ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ κόρην ἀπο- 

, δμοῦντος καὶ κρινομένου δημοσίων" καὶ ἐπὶ τοῦ εὐνού- 
5 gov, olov τί ἂν ἐποίησεν ὁ μοιχόρ; πάντως τὸ εἰσελϑεῖν 
εἰς τὴν οἰχίαν χαὶ συνελϑεῖν τῇ γυναικί" τοῦτο τοίνυν 

πεποίηχε χαὶ ὃ εὐνοῦχος. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς τὸ μιχρὰ ἢ με- 
γάλα ἀδικεῖν διαφέρει κατὰ πολύ. Διαφυλαχτέον, ὡς 
χαὶ “Συριανός φησιν, ἐν τοῖς τοιούτοις, ἵνα μὴ τὰ λίαν 

40 μικρὰ ἔσα εἶναι τοῖς πάνυ μεγάλοις λέγωμεν" ἀπίϑανον γὰρ 

τὸ τοιοῦτο χαὶ εὔηϑες λέγειν , ὅτι τῇ τῶν τειχῶν xa- 

τασχαφῇ᾽ 20 χαὶ τῇ τῶν τριήρων προδοσίᾳ ἴση ἐστὶν ἡ 

βία 37. ἔσον μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων oix ἐροῦμεν, ἀλ- 
λὰ μεϑοδεύσομεν οὕτω" καὶ τοῦτα κἀκεῖνο δημόσιον ἀδί» 

4δ χημα, οὐδὲν δὲ διαφέρει μικρῶς ἢ μεγάλως βλάψαε τὴν 
πόλιν, ἐπεὶ xol ὃ στρατηγὸς τὸ σχῆμα σώζων τῆς ὅλης 
πόλεως ἐπρεσβεύσατο" οὕτω γὰρ καὶ τὸ ἀπίϑανον φεύ- 
γομεν, οἷον τὸ λέγειν ἴσον τὸ μιχρὸν τῷ μεγάλῳ GUA- 
λογισμῷ καὶ τῷ χρώμεϑα πιϑανῶς" ληπτέον δὲ τὰς τοῦ 

20 σου ἢ ἀνίσου συστάσεις ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῆς 
τῶν πραττομένων ποιότητος" πάλιν δὲ τὰς ποιότητας τῶν 

πραττομένων ληψόμεθα ἀπὸ τῆς ἕξεως τῆς περὶ τὸ σῶ- 
μα καὶ τὴν ψυχὴν, ἀπὸ τῶν ἐπιτηδρυμάτων,. ἀπὸ τῆς 
τύχης οἷον, εἰ ἀγαϑοὶ ἀμφοῖν εἰ πονηροὶ, εἰ μισοῦν» 

25 τες ἐξίσης 38 ἄμφω πεποιήχασιν, ἴσον ἐπ᾿ ἀμφοῖν τὸ 
κακούργημα "eb ἀμφότεροι φιλοῦντες, ἴσον ἐπ᾿ ἀμφοῖν 
τὸ εὐεργέτημα" εἰ ἀσϑενεῖς ἄμφω, εἰ δυστυχοῦντες ἡδί- 

χησαν 19. εἰ εὖ ἐποίησαν" δεχόμεϑα δὲ καὶ ἀπὸ καιροῦ 
ποιότητος τὸ ἴσον, οἷον, εἰ ἄμφω ἐν εἰρήνῃ εἰ ἄμφω 

80 χατὰ πόλεμον" ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ τόπου ποιότητος, 
εἰ ἄμφω ἐν ἱερῷ ἢ βεβήλῳ" ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης; e 

26 Ald. κατασκευῇ. scripsi κατασμαφῇ. 27 Ald. ἠκία. 48 

"Ald. ἐξίσην. 29 Ald. ἠδικηκώς. 
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μετὰ τῆς ἴσης ἄμφω παρασχευῆς᾽ ἔστε xal ἀπὸ τρόπου 
ποιότητος, εἰ ἄμφω λάϑρα ἢ φανερῶς, εἰ μετ᾽ ἐπιει- 
κείας ἢ βίας" ἔστι xci ἀπὸ τῆς αἰτίας, εἰ μετὰ τῆς αὖ- 
τῆς ἀμφότερον γνώμης καὶ προιαρέσεωρ" ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς 211 
ἐκβάσεως, ὅτ᾽ ἄν τὰ ἀπὸ τοῦ πράγματος ἑπόμενα ἴσα ὃ 
ὄντα ἐπιδεικνύωμεν, Τὰ δὲ ἑπόμενα τὴν τῶν αἱρετῶν ἢ 

φευχτῶν ἔχει φύσιν" τὰ δὲ digera ἢ περὶ σῶμα, ἢ περὶ ?? 
ψυχὴν ἢ τὰ ἐκτὸς, καὶ τὰ φευκτὰ ὁμοίως" οἷον οὐδὲν 
διενήνοχε τύπτοντα ὑβρίζειν ἢ τὰς γεῖρας. ἐπανατεινά- 
μενον" xol ἴσον τῷ ἱερὰ κλέψαι τὸ ἐξ ἱεροῦ ὑφελέσθαι" 10 
ταῦτα δὲ τὰ εἰρημένα εἰς ?* σύστασιν τοῦ συλλογισμαῦ 
ov μόνον ἐπὶ τῆς στάσεως ἐξετάζομεν, ἀλλὰ καὶ ἔνϑα 
ἂν ὅλως συλλογιζώμεϑα 31" εἴπωμεν ἐνθύμημα συλλο- 
γισμοῦ" ἔστω δὲ ζήτημα τὸ τοῦ εὐνούχου" ἐροῦμεν τοί- 
yv»* xol μὴν ὅσα τῷ προπηλαχίξζοντι κόρην ἐλευϑέραν 15 
ὑπάρχει, καὶ τοῦτο προσὴν τὸ πλῆϑος τῶν συναιρουμέ- , 
γων, τὸ μηδένα λόγον πεποιῆσϑαι τῶν νόμων, τὸ και- 
ρὸν ἐπιτηρῆσαι πρὸς τὴν ἁρπαγὴν ἐπιτήδειον, τὸ τῆς οἱ- 

χίας ἀποσπᾶσϑαι τὴν παῖδα" προσὴν δὲ καὶ ταύτῃ καὶ 

τῷ γένει τὰ τῶν ὑβϑιξομένων" ἡ μὲν γὰρ ἐθρήνει συνει- 20 

λημμένη" οἱ δὲ μεστοὶ ϑορύβου xb ταραχῆς ἐβόων à- 

ἐξιόντες, οἷα πεπόνϑασιν. Εἰδέναε δὲ χρὴ; ὅτε χατηγο- 

ροῦντας 33 μὲν 7 αὐταῖς ταῖς λέξεσι τῶν ἐγκλημάτων δεῖ 
χρῆσϑαι" οἷον αὐτῇ τῇ ἱεροσυλίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδι- — , 
κήματι, ἢ καὶ πιχροτέραις, ἐὰν δυνώμεϑα, ἀπολογουμέ- 25 
γους δὲ συστέλλειν τὰ ὀνόματα καὶ κλοπὴν μὲν τὴν i- — C 
ροσυλίαν ὀνομάζειν, ἀδίκημα δὲ τὴν δημοσίαν ὁρίξεσϑαν 
βλάβην. Οὕτω καὶ Δημοσϑένης τῶν ἐγχλημάτων τὰ μέ- 

γιστα μετριωτέροις ὀνόμασι συνεσχίασε περὶ TOU 4ιο- 
πείϑους λέγων, ἢ τῶν Φιλιππικῶν" τὸ μὲν λῃστεύειν 80 
ἀπείργειν προσειπὼν !*, τὸ δ᾽ ἁρπάζειν προσαιτεῖν xol 

50 Ald. h. k παρά, δ51 sig Ald. om. 452 Ald. συλλο- 
γιζόμεϑα, 35 Ald, κατηγοροῦντες. Scr. κατηγοροῦντας. — $4 Ald. 

og 
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δανείζεσθαι" xel ὃ Πλάτων δὲ πεποίηκε Κρίτωνα συμ- 
βουλεύοντα, καὶ ὅμως οὐ φυγὴν, ἀλλ᾽ ἀναχώρησιν χα- 
λοῦντα τὸ πρᾶγμα. Διαφέρει δὲ ὃ συλλογισμὸς τὸ κε- 
φάλαιον αὐτῆς τῆς στάσεως, ὅτι τὸ μὲν χεράλαιον ἅτε- 

δ λὲς, τελείως εἰς ταύτην ἄγει, O «δὲ συλλογισμὸς τέλειον 
τελείῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἔκ πόρνης καὶ πόρνου" ov γὰρ τὸ ἐκ 
πόρνου μέρος ἐστὶ τοῦ ἐκ πόρνης, ἀλλὰ τέλειόν τι. Καὶ 
ἔνϑα ἂν" ὁποτέρῳ γοῦν αὐτῶν ὁπότερον 
μέρος, τοῦτό τινες διαβάλλουσιν ὡς οὐ καλῶς εἰρημέ- 

10 vov ἐνταῦϑα' οὐδὲ γὰρ δυνατὸν iv ὅρῳ τὸν κατήγορον 
ὅρῳ γρήσασθϑαι, οἷον ὅτε xci ἐπὶ τῶν ἄλλων στάσεων" 
διὰ γὰρ τοῦτο οὐχ εἶπεν, ὅτε τοῦ φεύγοντος χρωμένου 
τῷ ὅρῳ, ἀλλ᾽ ὁποτέρῳ αὐτῶν ὁπότερος χρήσεται" ὡς 
βουλόμενος σημᾶναι, ὅτε καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, 

45 ἐν αἷς ὅρος εὑρίσκεταε κεφάλαιον, τῷ συλλόγισμῷ λύσε- 
ται, εἴτε ἀπὸ τοῦ διώκοντος, εἴτε ἀπὸ τοῦ φεύγοντος. 

'H γνώμη τοῦ νομοθέτου ὑπ᾽ ἄμφοϊν πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον 
ἐξετασϑήσεται. ᾿ | 

Συριανοῦ. "Encres τῷ συλλογισμῷ ἡ "τοῦ vouo- 
20 ϑέτον γνώμη, κοινὸν Ὁ ̓ἀμφοτέρων τῶν μερῶν χεφάλαιον͵ 

Ei μὲν οὖν ἔχοιμεν νόμον συνηγοροῦντα τῷ. προκειμένῳ 
πράγματι, ϑέντες αὐτοῦ τὸ ῥητὸν, οὕτω τὴν διάνοιαν 
ἐξετάσομεν, διὰ πάντων συναγωνιζόμενον ἡμῖν τὸν νομο-- 

᾿ ϑέτην δεικνύοντες 1" εἰ δὲ μὴ ἔχοιμεν νόμον, ἐπὶ τὰς 

25 λαλουμένας εὐλόγους αἰτίας χαταδραμούμεϑα, ὡς xai 
TOv νόμων ἀποδεχομένων τὸ πρᾶγμα καὶ τῆς τοῦ νομο- 
ϑέτου διανοίας oU πόῤῥω τῶν ἡμῖν πεπραγμένων βλε- 
᾿'πούσης " ὥσπερ καὶ Δημοσϑένης ἀπορῶν νόμου πρὸς τὰς 
εὐλόγους αἰτίας μεταβαίνει χαί φησι" τίς γὰρ νόμος ὃ 

ἰ 

πρὸς εἰπὼν et προσετεῖν. 584 ἂν Par. om. . 
4 Ald. καινῶν. 4 Ven. ἐπιδεικνύντες. 8 Pro corona 

p. 264. 
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τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανϑρωπίας wsatóg; καὶ τὸ ἑξῆς" 
καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ 4" τὸ λαβεῖν οὖν τὰ διδόμενα ὁμολογῶν 

ἔννομον εἶναι, τὸ χάριν τούτων ἀποδοῦναι παρανόμων᾽ 

γράφῃ. ᾿Πλατύνομεν δὲ τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου τῇ ve 

ἐξετάσει τοῦ προκειμένου νόμου ᾽ καὶ ταῖς εὐλόγοις αἷ- 5 
τίαις, τῶν τε ὁμοίων νόμων τῇ παραϑέσει. 

“Σωπάτρου. Ἢ τοῦ νομοϑέτου γνώμη χοινόν ἐστι 
χεφάλαιον" χρῆσιν δὲ τοιαύτην ἔχει. Hiro, γὰρ τὸ ῥητὸν 
μέσον ἐστὶν οὐδ᾽ ὁποτέρῳ μετακχλινόμενον τῶν μικρῶν, 
ὅτε καὶ ἑχατέρῳ προσάγεται τῶν μερῶν καὶ ἡ διάνοια 

ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἐρευνᾶται, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ τύ- 
ραννον χαϑελόντος τῷ λόγῳ, ἢ ϑατέρῳ τῶν μερῶν βοη- 
Sovy* δἰ μὲν οὖν μὴ φανερῶς τῷ ἑτέρῳ βοηϑεῖ, χρήσεται 212 

ἅτερος καὶ τῷ ῥητῷ καὶ τὴν διάνοιαν ἐξετάσει τοῦ vouo- 
Oérov* ἐὰν δὲ μὴ συμβάληται͵ ἡμῖν τὸ ῥητὸν, σιωπή- 15. 

σαντες τὸ ῥητὸν ταῖς διανοίαις ἑαυτοῦ χρησόμεϑα" ὡς 

xol Δημοσϑένης ἐποίησεν ἐν τῷ περὶ στεφάνου" νόμου 
γὰρ ὄντος τὸν ὑπεύϑυνον μὴ στεφανοῦν, καὶ ἑτέρου νό- 
μου, μὴ ἐν τῷ ϑεατρῷ ὁ στεφανοῦσϑαι τὸν ὑπὸ τοῦ δή- 
μου στεφανούμενον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πνυχὶ, ὃ μὲν Aioxivng 20 
καὶ τὰ ῥητὰ καὶ τὴν γνώμην xol τὴν διάνοιαν ἐξήτασεν, 
Qa μὴ, φησὶ, ψευδῆ φιλοτιμίαν κτᾶται ὑπὸ τοῦ δήμου 
στεφανούμενος, τούτου χάριν ἐχώλυσεν ἐν τῷ ϑεάτρῳ, 
φησὶν, 0 νομοϑέτης τὴν ἀνάῤῥησιν" ὁ μέντοι Δημοσϑέ- 
νης τὴν γνώμην νόμον ἔϑηκχε λέγων᾽ ὅτι τὸν αὑτὸν ἔχει 25 
ζῆλον ὃ στεφανούμενος, ὅπου ἂν ἀναῤῥηθῇ , τοῦ δὲ τῶν 

στεφανούντων ἕνεκα συμφέροντος ἐν τῷ ϑεάτρῳ γίνεται 
τὸ χήρυγμα᾽ περὶ δὲ τοῦ μὴ τὸν ὑπεύϑυνον στεφανοῦσθαι 
ὁ μὲν «Αἰσχίνης τὸ ῥητὸν προσήνεγχεν, ὃ δὲ “ημοσϑένης 
τὸ μὲν ῥητὸν ἐσιώπησε παντελῶς, τῇ δὲ τοῦ ῥητοῦ δια- 30 

yola χέχρηται φάσχων" οὐ παρὰ ὧν ἐπέδωχα ὑπεύυϑυνός 

4 Ib. p. 267. 8 Ven. add. εἰ εἴχομεν. 6 Ald. ϑατέρῳ. 
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εἰμι, ἀλλὰ πάρὰ ὧν ἦρξα καὶ “πεπολίτευμαι πάντα τὸν 

βίον, παρὰ ὧν δὲ ἐπέδωκα οὐδὲ μίαν. 

Μαρκελλίνου. ἸΜέμφονταί τινες τῇ τάξει τῶν 

κεφαλαίων, λέγοντες τὴν πηλικότῃτα καὶ τὸ πρός τε δεῖν 

δ πρὸ τῆς τοῦ νομοϑέτου γνώμης τάττειν, ὡς ἂν τελευταία 

αὕτη τὰ προειρημένα ἐπισᾳραγίσῃ" ἀλλὰ φαμὲν, ὡς πάνυ 

αὕτη καλλίστη ἡ τοῦ τεχνιχοῦ ταξις" ἀποδεικτικῆς γὰρ οὔσης 

ταύτης, αὐξητικῶν δὲ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρός τι, εἰ- 

χότως τὸ ἀποῦδεικτικὸν τῶν αὐξητιχῶν προετάγη᾽ ἄλλοι 
4 δὲ προτάττουσι τὴν πηλικότητα τῆς γνώμης λέγοντες, 

ὅτι ὃ συλλογισμὸς εἰς ἴσον ἄγει τὰ παρειμένα τοῖς τρο- 

αχϑεῖσι, δηλονότι «αὔξων τὰ πεπραγμένα" ἐπειδὴ οὖν καὶ 

7 πηλικότης χαὶ τὰ πρός τι αὐξητιχὰ εἰσι, διὰ τοῦτο δεῖ 

συνάψαι τὴν πηλικότητα τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ διατέ- 

45 μωμὲν τὴν αὔξησιν" ἰστέον δὲ, ὅτι χοινὸν ἀμφοτέρων 
καὶ τουτὶ τὸ χεφάλαιον" οὐχ ἐν ὅροις δὲ μόνον ἐμπίπτει, 
ἀλλὰ πανταχοῦ, ἔνϑα ἂν ἐμπίπτῃ νόμος, ταύτῃ χρησό- 

μεϑα" χρὴ γὰρ τὴν τοῦ τεϑέντος γομοϑέτου γνώμην 
ἐπισχοπεῖν καὶ ἀναπλάττειν πρὸς TO οἰχεῖον συμφέρον 

40 τὸν ῥήτορα᾽ ἔνθα μὲν ovv εἰς ἀπόδειξιν ἑτέρου τινὸς 
πράγματος παραλαμβάνεται τὸ ῥητὸν, τοῦτο δὲ προσέ- 
ϑῆηχα διὰ τὰς νομικᾶς, ἐπειδὴ ἐν ἐκείναις πᾶσαν ἐν ἕαυ- 
τῷ τὸ ῥητὸν ἔχει τὴν ἐξέτασιν, οὐχ ἑτέρου τινὸς ἕνεχα 
παραλαμβανόμενον, ἢ τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀγωνιζομένων εὑρί- 

45 σχεταὶ βοηϑοῦν, ἢ κοινὸν ἐν μέσῳ κείμενον, ἀμφοτέρων 
μὲν προτεινόντων ? τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὸ πραχϑὲν οὔσης 
τῆς ζητήσεως, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ πραχϑὲν, ὅπερ ὁ νόμος 
διώρισεν" οἷον τὸν χαϑελόντα τύραννον αἰτεῖν δωρεὰν, 
ἀνηλϑέ τις ὡς ἀποκτενῶν τύραννον, ἰδὼν ὃ τύραννος τα- 

40 0070 cg ἔφυγεν, ἄλλος ἐντυχων ἀπέκτεινε xal ἀμφισβη- 
τοῦσι τῆς ÓwQeag ὃ τε πρῶτος ἐγχειρήσας καὶ 0 σφάξας" 

7 Ald, προτεινόντων, τὸ ῥητὸν παρὰ, δὲ τὸ πρ. 
Ν 

. 
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ἐνταῦϑα γὰρ ἄμφω μὲν προτείνουσι τὸ ῥητόν" ζητεῖται 
δὲ εἰ τοῦτο πέπρακται παρὰ τοῦ αἰτοῦντος ὅπερ ὁ νό- 
μος ὥρισεν" οὐδετέρῳ γὰρ ἰδίως τὸ ῥητὸν περὶ τὴν τοῦ 
ὑποχειμένου ξήτησιν συμβάλλεται. ᾿Εὰν μὲν οὗν, ὅπερ εἷ- 
πον, κοινὸς 4j 0 νόμος τῷ μὲν 7εγραμμένῳ οὐδ᾽ ἕτερος 5 

χρήσεται, οὐδὲν γὰρ μᾶλλον πρὸς αὑτοῦ ἢ τοῦ ἐναντίου - 

ἔσται τὸ ῥητὸν ἀναγινωσχόμενον, ἐπὶ δὲ τὴν τοῦ νομο- 

ϑέτου γνώμην ἑχάτερος τρέψεται, xol ταύτην ἀναπλά- 
Gt, πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον" οἷον ὁ μὲν αἰτῶν τὴν 
δωρεὰν ἐρεῖ, ὅτι τὸν τὴν τυραννίδα παύσαντα, καὶ τὴν 49 
ἐλευϑερίαν ἀναχτησάμενον χαὶ τοὺς νόμους ἀποδόντα τῇ 

πόλει, χαὶ αὖϑις ἐπαναγαγόντα tuv πολιτείαν ἄξιον τοῦ 

γέρως ἡγήσατο" ὁ δὲ τὸ ἐναντίον ἐρεῖ, ὅτι τὸν διαχρη- 
σάμενον ἐπὶ τὸ γέρας χαλεῖ, τὸν ἀμυνόμενον, τὸν τῷ νό- 

μῳ πολεμίῳ τέλος ἐπιϑέντα τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὕποπτον αὖ- 15 
ϑις" δεῖ δὲ καὶ γοργὸν καὶ ἐναγώνιον ἐν τούτοις «εἶναῤ 

τὸν λόγον καὶ πιϑανὴν εἶναι τὴν διάνοιαν χαὶ μὴ ἁπλῶς 
παράδοξον" ἐὰν δὲ τῷ ἑτέρῳ μέρει ὁ νόμος βοηϑῇ, 0 μν , 
ϑαῤῥῶν αὐτῷ τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσεται, καὶ δεύτερον 213 
αὐτὰ διεξελεύσεται τοῖς διχάζουσιν, ὡς ἐν τῷ χατὰ '4ρι- 30 

στοχράτους, 9. xol συνάψει τὴν διάνοιαν ἀκόλουθον" οὐ 
γὰρ ἀπείρηται τῷ τὸ ῥητὸν ἔχοντι, xal τῇ διανοίᾳ χρή- 

σᾳσϑαι" ἀμέλει ἑχάστῳ νόμῳ καὶ τὴν διάνοιαν προστί- 

ϑησιν ἐξ ἐνθυμημάτων λογισμοὺς ἀποδιδοὺς xai συνιστάς" 

xai ἐν τῷ κατὰ τοῦ Τιμοκράτους λέγων τὸν νόμον περὶ 25 
τοῦ μὴ ἐξεῖναι ἱκετεύειν, ἐπάγει καὶ τὴν διάνοιαν φάσχων, 

ὡς ὁ ψΨομοϑέτης ἤδει τὴν φιλανϑρωπότητα xol τὴν πρᾳό- 
Tyra τὴν ἡιιετέραν" εἰ δὲ μὴ ἔχοι, ἀρχεσϑήσεται τῷ ῥη- 
τῷ" ὁ δὲ μὴ ϑαῤῥῶν τῷ ῥητῷ, διανοίας εὐπορήσει τι- 
νὸς, ἣν ἀντιϑήσει τῷ νόμῳ, εἴγε μέλλοι μάχεσϑαι πρὸς 30 

8 Ald. ἀναπλάσσει. 9. Ald. κατὰ "4g. λέγων τὸν νόμον περὶ 

τοῦ μὴ ἐξεῖναι τὴν διάνοιαν ἄκ., quae lectio per errorem ex iis, 

quae paullo post sequuntur, nata est. Correxi ex Par. 
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αὐτόν" εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἔσται, Δημοσϑενικὴς δεῖ τῆς δει- 

γότητος καὶ βίας" μάχεται μὲν γὰρ οὐχέτι πρὸς τὸ δη- 

τὸν, αὐτὸ δὲ τὸ ῥητὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ δεῖξαι πειράσεται, 

ὅπερ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηχεν ὁ ῥήτωρ". Ai- 

5 σχίνου γὰρ παραϑεμένου τὸν Διονυσιακὸν νόμον καὶ διὰ 

, τούτου παράνομον τὴν ἀναῤῥησιν τὴν ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

᾿κατασχευάζοντος, ὃ 4Δημοσϑένης τοσοῦτον ἴσχυσεν, ὥστε 

καὶ ὑπὲρ αὑτοῦ δεῖξαι τὸν νόμον καὶ περιτρέψαι εἰς τοῦ- 

' ψαντίον τῷ Aioxivn τὴν συχοφαντίαν, δι᾽ ὧν ἐχεῖνος 

10 παρανομῶν ἐγράψατο τὸ Κτησιφῶντος ψήφισμα. “Ὅπερ 

οὖν εἰρήχαμεν, ἐὰν μὲν ϑαῤῥοῦμεν τῷ ῥητῷ καὶ συμ- 

φωνεῖ τοῖς παρ᾽ ἡμῶν λεγομένοις, xel αὐτὸ ἀναγνωσό- 
μεϑα τὸ ῥητὸν καὶ τὴν *? διάνοιαν ἐπάξομεν᾽ ὥσπερ ὃ 
«Αἰσχίνης ἐν'τῷ κατὰ Κτησιφῶντος τὸν περὶ τοῦ μὴ δεῖν 

15 ὑπεύϑυνον στερανοῦσϑαι νόμον παρεχόμενος ἐξήτασε καὶ 
τὴν γνώμην, ueÓ" ἧς τοῦτο ἐκέλευσε" φησὶ γὰρ, ὡς ἐν 
τοῖς ἔμπροσϑε χρόνοις τινὲς ἄρχοντες τὰς μεγίστας ἂρ- 

qdg καὶ τὰς προσόδους διοιχοῦντες καὶ δωροδοχοῦντες 

περὶ ἕχαστα τούτων προσλαμβάνοντες 12 τσὶς imi τοῦ 
20 βουλευτηρίου ῥήτορας καὶ τοὺς ἐκ τοῦ δήμου πόῤῥωθεν 

προκατελάμβανον τὰς εὐϑύνας ἐπαίνοις καὶ στεφάνοις 

καὶ κηρύγμασι. Kariówv δή τις ταῦτα νομοϑέτης τί- 
ϑησι νόμον μάλα χαλῶς ἔχοντα, τὸν διαῤῥήδην ἄπαγο- 
θεύοντα, τοὺς ὑπευϑύνους μὴ στειρανοῦν * ἐὰν δὲ μὴ συμ- 

25 gie τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν. λεγομένοις τὸ ῥητὸν, τὴν μὲν ἀνά- 
γνωσιν αὑτὴν τῶν ῥημάτων οὐ προβαλώμεϑα, τῇ δὲ δια- 
γοίᾳ χρησόμεϑα πρὸς τὸ συμφέρον" εἰ δὲ μηδὲ αὕτη 7 
ἐξέτασις ἡμῖν συμβάληται, 7 τῆς διανοίας, ἐπὶ τὴν δια- 
βολὴν τῆς γνώμης ἐνίοτε, εἰ χαιρὸν ἔχομεν, τρεψόμεϑα, 

í χαϑα- 

10 καὶ τὴν διάν, ἐπάξ, — — — κατὰ Κτησιφῶντος Ald. om. 
11 Ald. προρλαμβάνοντα. Aesch. c. Ctes. a $82. Behk. προς- 
λαμβάνοντες. 



ἝΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 513 

χαϑάπερ ὃ δΔημοσϑένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου παρ- 
ἐχόμενος Φιλίππου ἐπιστολὴν ἔφη" ἀκούσατε, ὦ ἄνδρες, 

ὡς σαφῶς δηλοὶ καὶ διορίξεται ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς ἐπιστο- 
An πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ συμμάχους, ὅτι ταῦτα ἐγὼ πεποίη- 
κα ἀκόντων ᾿4ϑηναίων καὶ λυπουμένων, ὥστε εἴπερ εὖ 5 

φρονεῖτε, ὦ o AO qvaio, καὶ Θετταλοὶ, τούτους μὲν ἐχϑροὺς 

ὑπολήψεσϑε, ἐμοὶ δὲ πιστεύετε" σημειωτέον δὲ, ὅτι καὶ 
μὴ ὄντος ῥητοῦ πολλάκιὶξ ἐμπίπτει γνώμη νομοϑέτου" καὶ 
ὅτε ῥητοῦ ὄντος διπλῆ καὶ ἡ διανοια" ἡ μὲν πρὸς τὸ 
ῥητὸν, ἡ δὲ πρὸς τὸ προχείμενον πρᾶγμα" τούτῳ γὰρ καὶ 10 
διαφέρει ἡ διάνοια ἡ πρὸς τὸ ῥητὸν τῆς γνώμης “τοῦ 
ψομοϑέτου, ὅτε 7 μὲν γνώμη τοῦ νομηϑέτον πρὸς τὸ 
προκείμενον λαμβάνεται, εἴτε ἔγχλημα, eite εὐεργέτημα, ᾿ 
καὶ ἕλκομεν τὴν διάνοιαν πρὸς τὸ οὐκεῖον γρήσιμον, 
ἐχείνη δὲ πρὸς αὐτὸ 12 τὸ ῥητόν" πανταχοῦ γὰρ ἔνϑα ῥη- 15 
τὸν, xol διάνοια ἀκολουϑεῖ" ἰστέον δὲ κἀκεῖνο, ὅτι͵ oU 

᾿ μόνον ἐν ταῖς νομικαῖς εὑρίσχεται διάνοια ῥητοῦ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἄλλαις στάσεσι" χαὶ οὕτω μὲν ἡ τοῦ νομοϑέτου 
διάνοια. ἑκατέρωθεν ἐξετάζοιτο, ὡς εἴρηται" δοκεῖ δέ πως 

ἐκ τούτου ἀναχύπτειν τε ἄτοπον εἰ γὰρ τρῦ νόμου σα- 20 
φῶς τι διαγορεύοντος ἡμεῖς ἕτερον ἀντεισάγομεν, οὐ συνι- 
στάναι 1" τι τῶν ζητουμένων, ἀλλ᾽ ὀντινομοϑετεῖν δόξο- 

μεν" πῶς οὖν καίπερ ἐξετάζοντες τὴν γνώμην τοῦ.νομο- 
ϑέτου τὸ τοιοῦτο διαφευξόμεθα; ὅτ᾽ ἂν αὐτὴν τὴν ἐξέ- 

τασιν ἔϑει παραδεδομένην δείξωμεν καὶ οὐχ οἴχοϑεν οὐδὲ 25 
ἀπ᾽ ἰδίας ᾿5 κρίσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ παραδείγματος αὐτὴν εἰσ- 
ἄγωμεν" ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἔδειξεν ἡμῖν τὴν 
τοιαύτην μέϑοδον ὁ Δημοσθένης" μετὰ γὰρ τὸ ἐξετάσαι 
τὴν γνώμην πρὸς τὸ ἑαυτοῦ χρήσιμον, φεύγων τὴν αἷ- 914 
τίαν ταύτην, ἐκ τῶν παραδειγμάτων εἰσήνεγκεν εἰπὼν" 50 

ὅτι οὐδὲ οὕτως ταῦτα οὗ μόνον ἐν τοῖς νόμοις, ἀλλὰ καὶ 

4 

12 . Ald. avro». 45 Ald. συνεστάναι, scr. συνιστάναι. 14, 

Ald. ἀπιδίας. 

Rhetor. IV. 33 . 
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«- 

ἐν τοῖς ἡμετέροις ἤϑεσει διώρισται, ἐγὼ ῥᾳδίως πολλαχό- 

ϑὲν δείξω: πρῶτον yap lNavoixAng στρατηγῶν iq οἷς 

ἀπὸ τῶν ἰδίων προεῖτο πολλάκις ἐστεφανοῦτο, εἶϑ' τε 

τὰς ἀσπίδας Διότιμος ἔδωχε, καὶ πάλιν Χαρίδημος ἐστε- 

δ φανοῦτο, εἰϑ᾽ οὑτοσί Ni εοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπι- 

στάτης γεμόμενος ἐφ᾽ οἷς ἔδωχε τετίμηται" xal oU μόνον 

ἐχ τοῦ ἔϑους καὶ τοῦ παραδείγματος συνέστησεν, ἀλλὰ 

καὶ ἐνθυμήματος εἰπών" σχέτλιον γὰρ ἂν εἴη τοῦτό 75 

εἴ τῳ τινὰ ἀρχὴν ἄρχοντι ἢ διδόναι τὴ πόλει τὰ ἑαυτοῦ 

40 διὰ τὴν ἀρχὴν μὴ ἐξέσται, ἢ τῶν δοϑέντων ἀντὶ τοῦ 

. 45 

κοπίσασϑαι χάριν εὐθύνας ὑφέξει" καὶ σχόπει ἐν τούτῳ, 

πῶς oU τοῦ ἐφαρμόττοντος τῷ ὑποχειμένῳ πρῶτον ἐμνή- 

σϑη, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μειζόνων ἤρξατο, ἵνα δείξαντος αὑτοῦ, 

ὅτι xol ἐπὶ τῶν «μεγίστων τὸν ὑπεύϑυνον στεφανοῦσθαι 
ἔξεστι, τὸ ὅτι καὶ ἐπὶ ἥττοσιν ἐφεῖται παραδέξωνται ῥᾳ- 

δίως" διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν Ναυσικλῆς στρατηψὸς ὧν ἔφη, 

εἶτα Διότιμος τὰς ἀσπίδας, eO" ὅτι καὶ Χαρίδημος, εἶτα 
τέταρτον ἐπήγαγε τὸ παραπλήσιον τῷ ἐγχαλουμένῳ, ὅτε 

, χαὶ Νεοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπιστάτης, χαὶ οὐδὲ ἁπλῶς 

20 τοῦτο, ἀλλὰ μετ᾽ αὐξήσεως, πολλῶν γὰρ εἶπεν ἐπιστάτης, 
ovy, ἑνός" ὥστε καὶ ἡμῖν εἶναι παράγγελμα μὴ εὐϑὺς 
τοῖς ἐφαρμόττουσι τῷ οἰκείῳ δ ἐπιτρέχειν, αλλ᾽. ἕτερα 
ἔχοιμεν προτάττειν, ἵνα μᾶλλον ὃ βουλόμεϑα παραδέξων- 
ται οἱ κρίνοντες" 1 κανταῦϑα δὲ πάλιν οὐ μόνον ἐν τοῖς 

25 οἰχείοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς αλλοτρίοις γρήσεται *? παραδεί- 

γματι" κἀκχεῖνο ἔτι προστίϑημι τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης , 
ὅτι ἑκατέρας τῆς ἐξηγήσεως τῆς κατὰ γνώμην τοῦ νομο-- 

ϑέτου σύγκρισιν ποιουμένους τὴν μὲν τοῦ ἀντιδίχον διαι- 

 ρεῖν καὶ διαβάλλειν χρὴ, τὴν δὲ αὑτῶν συνιστάνειν, olov: 
30 Tia γάρ ἐστι 8 γόμος τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανϑρωπίας 

, Dd ? ^ , 

μεστὸς, GGTs τὸν δόντα Ti τῶν ἰδίων καὶ ποιήσαντα 

15 Ald. εἰκείῳ.Ό 46 Ald. παραδέδονται οὗ κρίττογες. 17 
Adl. χρήσηται. 18 Dem. pro cor. p. 264. 
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πρᾶγμα φιλάνθρωπον καὶ φιλόδωρον τῆς χάριτος ἀπο- 

στερεῖν, ἐπὶ τοὺς συχοφάντας δὲ ἄγειν χαὶ τούτους ἐπὶ 
τὰς εὐθύνας ὧν δέδωχεν ἐφιστάνειν" διὰ μὲν γὰρ τούτου 
τὸν 15. Αἰσχίνην ἀνεῖλε xal διέβαλε τῆς γνώμης τοῦ νο- 
μοϑέτου τὴν ἐξέτασιν, δι᾿ ἐχείνης δὲ παλιν τὴν ἑαυτοῦ 5 

συνέστησεν εἰπών" ἀλλ᾽ οὗτος συχοφαντῶν, ὅτι ἐπὶ τῷ 

ϑεωρικῷ τότε" ὧν ἀπέδωκα τὰ χρήματα, ἐπήνεσεν αὖ- 
τόν φησιν ὑπεύϑυνον ὄντα" οὐ περὶ τούτων γε οὐδενὸς 
ὧν 31 ὑπεύϑυνος ἦν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωχα, ὦ συκοφάντα" 

καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῆς τῶν ἀρχαίων παρασχευῆς παρε- 10 

ϑέμεϑα" δεικτέον δὲ xol ἐν πλασματι τοῦ νομοθέτου 
τὴν yvoumv* προχείσϑω δὲ τὸ 3) τοῦ εὐνούχου" οὐκοῦν 
ἐροῦμεν τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου οὕτως" ὅτι μισεῖ 
τὴν βίαν ὃ νομοϑέτης; οὐ τὸ ἔργον μόνον σχοπῶν, ἀλλὰ 
xal τήν διάνοιαν τοῦ προελομένου xoi τολμήσαντος" ἀ- 15᾽ 
γάγχη γὰρ τὸν τοιοῦτον καὶ ἐν ἑταιρίαις εἶναι καὶ συνω- 
μοσίαις, ἵνα ἔχῃ τοὺς βοηϑήσοντας" καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ - 

ἱεροσυλίας χρινομένου λέξομεν" ἀπὸ μὸν τοῦ φεύχοντορ, 
ὅτε ὃ γόμος τῆς ἱεροσυλίας τοῖς τὰ ἱερὰ ὑφελομένοις 

ὡρισται" βούλεται γὰρ φυλάττεσϑαι τοῖς ϑεοῖς τὰ ἀνα- 30 

ϑήματα καὶ μένειν τὸν κόσμον τῶν ἱερῶν, ἀλλὰ μὴ ἀπο- 

συλᾶόϑαι μηδὲ ἀπολλυσϑαι τὰ μνημόσϑνῳᾳ καὶ μαρτύρια 

τῆς τῶν ἀναϑέντων φιλοτιμίας" ἀπὸ δὲ τοῦ κατηγόρου, 
ὅτι γελοῖον, εἰ πᾶσαν τὴν σπουδὴν ó νομοϑέτης ὑπὲρ 
ἀναϑηματων"3" ἐποιήσατο, ὥσπερ τι τῶν ϑεῶν ἐχ τῆς 25 
ὑφαιρέσεῳς βλαπτομένων ἢ ἐλαττουμένων ἢ ξημιουμένων, 
ἀλλὰ δηλονότι τὴν ἀπόνοιαν ἐμίσησε τῶν ἱεροσύλων χαὶ 
τὴν τῶν ϑὲῶν καταφρόνησιν" καὶ γὰρ οἱ ἄλλοι νομοϑέ- 
ται τοὺς λάϑρα εἰς οἰκίαν εἰσελϑόντας ἀλλοτρίαν. xoi 
ἐπὶ κλέμμασιν ἁλόντας ϑανάτῳ ἐζημίωσαν οὐ “διὰ τὰ 50 

49 Àld, et Par. τήν. — 20 Ald. τῷ τὲ ὧν. δὲ Md, ὧν 
Φπεύϑυνος, sine s», correxi ex Dem. p. 261, 22 Ald. τῷ. 
scr. τό 25 Ald, ἀγαϑυμάτω». 
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[4 

215 

516 X0 AIA 

xAenívta* rovg γοῦν ἔξω κλέψαντας ot ταύτῃ τῇ τιμω- 
οίᾳ χολάξουσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπόνοιαν καὶ τόλμαν τοῦ 
ἐγχειρήματος" ἰστέον δὲ ὡς ἡ τοῦ νομοϑέτου διάνοια εἰς 
χατασχευὴν λαμβάνεται ἢ τοῦ ἴσου ἢ τοῦ ἀνίσου ἐξ ἐν- 

δ δόξου κρίσεως λαμβανομένη" 0 μὲν γὰρ κατήγορος λέγει» 

ὅτι ὃ νομοϑέτης ὡς περὶ τῶν ἴσων καὶ τῶν αὐτῶν διε- 

νοήϑη, ὁ δὲ τοὐναντίον, ὅτι οὐχ ὡς περὶ ὁμοίων οὐδὲ 
ἔσων ἔδοξεν, ἀλλ᾽ ὡς πᾶμπολυ διεστηχότων" μεϑοδευτέον 

δὲ τὸ κεφάλαιον ἀπὸ τῆς τελιχῆς προϑέσεωρ᾽ χρὴ γὰρ 

40 ἐπιδεικνύειν ἑχάτερον, ὅτε εἰ μὲν, ὡς αὐτὸς ὁ λέγων φη- 
σὶν, οὕτως ἐγίνωσχεν 0 νομοϑέτης, ἀχόλουϑα τοῖς ἄλλοις 

᾿ψομοϑέταις ἐγίνωσχεν xal δίκαια καὶ συμφέροντα καὶ 

᾿εὐπρεπῇ καὶ δόξαν ἔχοντα εἰ δὲ, ὡς φησιν ὅτι ἀντίδικος, 

xoi τοῖς ἄλλοις ?* νόμοις ἐναντία ἐδόξασε χαὶ ἄδικα καὶ 

45 ἀσύμφορα καὶ αἰσχρά" olov τῶν πληγῶν ἕνεκα ἐμίσει 

τοὺς ὑβριστὰς ὁ νομοϑέτης, δεινὸν γὰρ ἡγήσατο τὴν 

' ὥβριν τοῦ σώματος, καὶ ἐκ τῆς πληγῆς καὶ τραύματα ἂν 

γενέσϑαι προσεδόχησε χαὶ ϑανάτους, ὑπὲρ τοίνυν τῆς 
τοῦ σώματος ἀσφαλείας τιμωρίαν ὥρισεν. 

40 Ἢ πηλικότης ὅτι μέγα. τὸ γεγονὸς ἀποδείξει. 

Συριανοῦ. Κοινὸν ἢ χεφάλαιον xol ἡ πηλιχότης, 
ὕπερ καλοῦσιν ἔνιοι xal μέγα καὶ ποσόν" περιέχει δὲ αὖ- 
ξησιν τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ὥσπερ καὶ ἡ προβο- 
λή" διαφέρει δὲ τῇ τάξει, καὶ τῷ ἐκεῖ μὲν ὡς ὁμολογου- 

25 μένων αὑτῶν αὔξησιν γίνεσϑαι, ἐνταῦϑα δὲ μετασχευῆς 
αὑτὰ τιϑέναι καὶ τρόπον τινὰ ἀναχεφαλαίωσιν εἶναι τῶν 
ἐν τῇ προβολῇ ῥηθέντων τὴν πηλιχότητα" ov πᾶσιν οὖν 

τοῖς περιστατιχοῖς μορίοις ἐπε ξελεύσεται, μόνῳ δὲ τῷ 
περιέχοντι" ποσῷ" 0 μὲν γὰρ χατήγορος ati τοῖς πεπρα- 

24 Ald. ἄλλο. 4 Ven. μετὰ δὲ ταῦτά ἐστιν 5| πηλικότης, 
κοινὸν κεφάλαιον, ὕπερ καλοῦσιν. ὁ. Ald, mig) ἔχοντι. 
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γμένοις ἰσχυριζόμενος ἐν τῇ πηλικότητι xal τὰ λείποντα 
ὑπὸ τοῦ πεπραγμένου δείξει περιεχόμενα, καὶ τὸ πᾶν μέ- 
γεϑος αὑτῷ περιϑήσει" ὁ δὲ φεύγων τοὐναντίον μειώσει 
t0? πεπραγμένον, xol μᾶλλον ὑπὸ τῶν λειπόντων αὐτὸ 
δείξει περιεχόμενον " οἷον ὁ μὲν φἰλύσοφος ἐρεῖ κατηγό- b 
gov * τάξιν ἐπέχων τῷ πρώτως λέγειν" λογίσασϑε, ὦ ἄν-. 
ὄρες δικασταὶ, “πότερον ἡ τυραννοχτονία τὴν εὐνομίαν 
περιέχει xo τὴν ἐλευϑέρίαν, ἢ τοὐναντίον τῶν νόμων ἡ 

rj] & - , “ὦ Y , βεβαιότης 5 καὶ τὸ τῆς γνώμης TOV. ev πολιτευομένων ἐ- 
λεύϑερον" οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἔφεσίν τινα τυραννίδος ἐγγίέ- 10 
γεσϑαν τοῖς ἐνοικοῦσι συγχωρεῖ, ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι τοῦ- 

το" ἀναιρεθεὶς μὲν γὰρ ὁ τύραννος πολλοὺς ἴσως tits 
τοὺς διὰ συγγένειαν ἢ φιλίαν τὰ παραπλήσια. τῆς πατρί- 
δος φρονήσοντας, καὶ τυραννίδος ἐργαστήριον τὴν πό- 
λιν 5 ἐπιδείξονταρ" φρονήσας δὲ τὰ βέλτιστα καὶ τὴν ἀδι- 
χίαν τῶν χαχῶν τὸ χεφάλαιον ἐγνωχὼς ott. αὐτὸς τούτοις 

ἐπιχειρεῖν ἅπερ ἔσχατα τῶν κακῶν οἴεται τολμήσει, οὔτ᾽ GÀ- 
λον τινὰ τοιαῦτα. χαχϑουργοῦντα περιόψεται" τούτοις μὲν 
οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς δ' φιλόσοφος γρώακενος 

τὸ παρ᾽ αὑτοῦ πεπραγμένον μέγα τε καὶ περιέχον ἀποδείξει, 
o δὲ ἀντιλέγων κατὰ μείωσιν προάξει τὴν πηλιχότητα, καὶ 

μᾶλλον τὸ λεῖπον περιεκτικώτερον ἀποδείξει τοῦ πεπραγμέ- 
vov λέγων" εἶτα τῶν ὅπλων ovy ἁψάμενός, οὐ τὸν τύραν- 
yov ἀπεχτονὼς, OU κίνδυνον σὐδένα κινδυνεύσας ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος τῶν ἀριστέων αἰτεῖς τὰς δωρεάς" καὶ πῶς ovx 

ἀλόγιστον δ oU γὰρ εἰ δεδοικὼς ἐχεῖνος τοὺς ἐφεδρεύον- 
τας αὐτῷ τῶν πολιτῶν καὶ τὸ τῆς τύχης 5 εὐμετάβολον 
ὑφορώμενος τοῖς πιααρὰ σοῦ λόγοις πείϑεσθϑαι 5 ἐσχήψα- 

3 Ald. μεώσει τῷ, ξζά Veh. κατηγ. τάξεως ἐπέχων ἐν δωρεῶς 

αἰτήσει τῷ πρῶτος λέγειν, 5 Ald. βεβαιώτης. 6 Ven. t5» 

πόλιν ἡμῖν. 7 Ald. ὅλων. Ven. et Par. ὅπλον». 8 Ald. ἐ- 

᾿Πλάχιστον. Ven. et Par. ἀλόγιστον. — 9 Ven. τύχης. Ald.et Par. 

15 

25 

ψυχῆς. 10 πείϑεσϑαι ex Ven. recepi: deest in Ald. et Par. 
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TO, ἤδη που xol τῶν τυραννοχτόνων καρποῦσϑαι, τὰ γέ- 
ρα δίκαιος ἂν ὑπάρχοι II. ἐχεῖγοι μὲν γὰρ τὴν παρανο- 
μίαν ἐχκόψαντες, χαὶ 2 χαχῶν ἱλιάδος τὴν πόλιν ἐλευ- 

ϑερώσαντες͵ εἰχότως σοβαροὶ παρίασιν ἐπὶ τὸ βημα, 
570! μεγέθει τῶν κινδύνων ἐφάμιλλον 14 χομίξεσθαι 
“καὶ τὴν δωρεὰν ἐσπουδακότες" σὺ δὲ τιμωρίας. ἐλεύϑερον 
τὸν χοινὸν ἀλάστορα 15 ἀφεὶς καὶ διαδρᾶναι τὸν λυμεῶ- 
γα παρεσχευαχὼς σεμνόν τι διαπεπρᾶχϑαι γομίζειφ" ἔστε 
δὲ τὸ χεφάλαιον ἐπιλογικὸν, καὶ ϑαυμάζειν ov χρὴ, εἰ 

40 χαὶ ἐν μέσοις τοῖς ἀγῶσιν ἐπιλογίξεσθϑαι δεῖ" xol γὰρ 
ὃ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοχράτους πρῶτον ϑεὶς 
τὸ 16 γόμιμον ἐπιλογίζεται, εἶτα τὸ δίκαιον ἐξετάσας καὶ 

210 ἐπιλογισάμενος πάλεν τὸ πρέπον διεξελϑὼν ἐπιλογίζεταε" 
ἔξεστιν οὖν χαὶ κατὰ χεφράλαιον ἐπιλογίξεσϑαι, καὶ μετὰ 

45 τὴν πλήρωσιν τῶν ἀγώνων ἐπάγειν τοὺς ἐπιλόγους, ὡς 
ἐν τῷ χατὰ Τιμοχράτους ὃ ῥήτωρ᾽ ποιεῖ. 

“Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. ᾿Εζήτησᾶν τινες, 
διατι ἀμφοτέρων αὐξητιχῶν ὄντων, τῆς τε πηλικότητος 
καὶ τοῦ πρός TL, μὴ ὃν κεφάλαιον γέγονεν, αλλὰ δύο " 

30 πρὸς οὖς 0 ̓ 4ϑανασιός φήσιν" ὅτι ὥσπερ δυο τῆς gvyxoi- 
σεως εἴδη) τὸ μὲν συγκριτικὸν, τὸ δὲ ὑπερϑετικχὸν, οὕτω καὶ 
τῆς αὐξήσεως κατὰ σύγχρισιν προϊούσης καὶ αὑτῆς δύο 
τρόποι" καὶ ἡ μὲν πηλικότης ἀναλογεῖ τῷ ὑπερϑετιχῷ, τὸ δὲ 
πρός τῷ τῷ συγχριτικῷ" τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ ἀ “ἀναστρέφεται ἡ 

25 τάξις τοῦ τεχνιχοῦ καὶ εὑρεϑήσεται τὸ πρὸς τι πρῶτον τὴς 
πηλικότητος " ἡμεῖς δὲ φαμὲν, ὅτι ἐπειδὴ εἶπεν ὃ τέχνε- 
χὸς, ἡ πηλιχότης μέγα τὸ γεγονὸς ἀποδείκνυσιν, ἐνόμισεν 
αὑτὸν λέγειν μέγιστον ἐν ὑπερϑετικῷ λόγῳ" οὐχ ἔχει δ᾽ — —— 

. 41 Ven. δίκαιος ὁ ὑπἄᾶρχεις. 413 καὶ κακῶν ἰλεάδος recepi ex Ven., 
in Áld. et Par. κακῶν ἰλιάδα, sine xai. 15 Ald. ra μεγόϑη. 
Ven. et Par. τῷ μεγέϑει. 11 Ald. ἐφάμιλον». 15 Ven. add. 
τῆς χώρας. 418 Ald, τόν. 
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οὕτως" TO γὰρ μέγα oU μόνον OUx ἔστιν ὑπέῤθεσις, οὐδὲ 
συγχριτικὸν, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν' διήρηται δ᾽ ἡ αὔξησις εἰς δύο" 
ἐπειδὴ γὰρ δύο τινὰ ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ μὲν πεπραγμένον, τὸ 
δὲ ζητούμενον, πεπραγμένον μὲν τὸ καϑηρῆσϑαι τὴν τυ- 
ρανγνίδα, ξητούμεγον δὲ» εἰ τοῦτο τυραννοχτονία, πᾶσα 5. 
ἀναγκχὴ καὶ τὴν αὔξησιν. αὐτὴν διχῆ τέμνεσθαι, πῇ μὲν 

αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πεπραγμένον αὐξανόντων ἡμῶν, πῆ 
d? τῇ πρὸς τὸ παραβαλλόμενον συγχρίσει" οὐχοῦν ἡ μὲν 
πηλικότης τὴν ἁπλῆν τοῦ ὑποχειμένου xal πεπραγμένον 
αὔξησιν ἔχει, τὸ δὲ πρός τε κατὰ σύγχρισιν" ol μὲν οὖν 16 
τὸ πρός τι πρῶτον λέγοντες δεῖν τάττεσθαι τοῦτό φασι, - 

τοῦ ἐν συγχρίσει μεῖζόν τι οὐκ ἂν εἴῃ μέγα τελδίως " πολ- 
λάχις γοῦν φαμεν εἶναι μύρμηκα μέγαν, ὡς πρὸς σύγχρι- 
σιν τοῦ γένους τῶν μυρμήκων ἀφορῶντες" τὸ οὖν πρός 

τι, φασὶ, τὸ χατὰ σύγκρισιν ἔχει μέγεϑος 0U μέγα τε- 15 
λείως, ῇ δὲ πηλικότης τὸ χατὰ φύσιν καὶ τέλεξεον " προ- 

| ταχϑήσεται οὖν, φησὶ, τὸ πρός τι τῆς πηλικότητος " es) 

γὰρ ci αὐξήσεις ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπὶ τὰ μείζω χω- 

ροῦσε" χαὶ ταῦτα μὲν πιϑαγὰ, o δὲ “Ἑρμογένης ἀληϑε- 

στέρῳ λόχῳ τινὶ καὶ φυσικῷ προτάττει τὴν πηλικότητα 20 
τοῦ πρός Ti^ δεῖ γὰρ πρότερον τὴν ἑχάσεου φύσιν κατα- 
μαϑόντας οὕτῳ τὴν πρὸς τὸ ἕτερον ποιεῖσϑαι παραϑε- 
σίν τε καὶ ἀντεξέτασιν' οὗ γὰρ τὴν φύσιν οὐκ ἐπιστά- 
μεϑα, πῶρ ἂν τοῦτο πρὸς ἕτερον παραβάλλοιμεν τῇ ; διὰ 
μὲν οὖν τῆς πηλεκότητος αὑτὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν τὰ πράγματα 25 

αὔξομεν, διὰ δὲ τοῦ πρός τι ἑτέροις ἀντεξεταζοντες" dote 

9 πηλικότης πρὸ TOU πρός τε ταχϑήσεται" “Δρποχρατίων 

δὲ ἀδιώφορον εἶναι βούλεται τὴν τάξιν, κἂν μὲν εἴη πι- 
ϑανὴ, φησὶν, ἡ κατὰ τὸ πρός τι ἀντεξέτασις, mora | 
xréov τὸ πρός τι, tv ἀπὸ τῶν πιϑανῶν. ἀρξώμεϑα, ὡ- 80 
σπερ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου“ “λέγει γὰρ, ὅτι μεῖζον τὸ ἄνευ 

* 

ν. 

17 Ald. παραβάλλομεν. 
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- σφαγῶν" ἐὰν δὲ ἀπίϑανος εἴη ἡ τοιαύτη ἐξέτασις 7. προ-- 

ταχτέον τὴν πηλικότητα, ἵνα μὴ ἀπὸ τῶν ἀπιϑάνων ἀρ-- 
ξώμέθϑα" olov ἐξ ἱεροῦ τις φιάλην ὑφείλετο, καὶ χρίνεταε 
ἱεροσυλίας" ov γὰρ ἐγχωρδῖ λέγειν, ὅτι μεῖζον τὸ ἐξ ἱεροῦ 

δ λαβεῖν toU ix τῶν τεμένων, πῶς δὲ ϑεραπεύειν τὰ TOV 
αὕτα ἐν τῷ πρός τι λεχϑήσεται" μετὰ δὲ τὴν τοῦ vouo- 
ϑέτου γνώμην κατ᾽ ἀχολουϑίαν ἕπεταε ἢ πηλιχότης " 
κατασχευάσαντες γὰρ τὸν συλλογισμὸν καὶ τὴν πίστιν 
προςϑέντες ἀπὸ τῆς τοῦ νομοϑέτου γνώμης, εἰκότως iri 

40 τὴν αὔδησιν ἥξομεν καὶ δείνωσιν τοῦ ἐγκλήματος" ἡ μὲν 
γὰρ γνώμη ἔτι τῆς ζητήσεως καὶ τῆς κατασχευῆς ἔχεταε 
τοῦ πράγματος, ἡ δὲ πηλικότης αὔξησιν ἐπαγγέλλεται" 

τὸ μὲν γὰρ ἔτε ἀδήλου ὄντος αὔξειν χαὶ τὴν τοῦ δρά- 
σαντος προαίρεσιν διαβάλλειν ἢ τοὐναντίον ἐγχωμιάζεεν, 

15 μάταιον καὶ σφόδρα aloyov* τὸ δὲ μεεὰ τὸν ἔλεγχον 
ἐξαίρειν τὸ πεπραγμένον εὔλογον καὶ πιστικὸν τῷ δικά- 
ζοντι" ἡ πηλικότης ηὖν αὔξει τὸ γεγονὸς δεινοῦντος τοῦ 
κατηγόρου καὶ μεγαλοποιοῦντος τὸ ἔγχλημα ἢ τὸ εὔερ- 
γέτημω" ἐχ᾿.δὲ τῶν ἐναντίων τοῦ φεύγοντος μειοῦντος " 

20 ἐξ ὧν δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους αὐξήσομεν, ἐκ τῶν 
217 αὐτῶν καὶ τὴν πηλεικότητα ἐργασόμεϑα. Καὶ ἔτι πρῶ- 

τος μὲν τόπος τῶν αὐξητιχῶν ἐπιχειρημάτων ὃ ἀπὸ τῆς 

ποσότητος" ἔτι δὲ οὗτος τοιοῦτος, OT ἂν δι᾽ ἑνὸς τοῦ 
πραχϑέντος, πολλὰ ἔχωμεν ἢ τὰ κακουργηϑέντα ἢ τὰ 

$5 εὐεργετηϑέντα δοικνύναι" δεύτερον ἀπὸ τοῦ ποιοῦ, οἷον 
τίνε διαφέρει, πότερον τῇ πόλει ἢ τῷ παϑόντι" καὶ πό- 

τερον δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ἢ εὐηργέτησεν, ἢ 
ἐδίᾳ ὁ τοῦτο ποιήσας" κχατασχευάσομεν δὲ ταῦτα ἀπὸ 

- φῶν τελιχῶν" ἀπὸ τοῦ εὐδόξου δὲ τύχοι, ὅτε δόξαν πολ- 

50 λὴν τὸ πραχϑὲν προξενεῖ τῇ πόλει ἢ ἀδοξίαν καὶ ὕβριν" 
ἀπὸ τοῦ καλοῦ, ὅτι χαλὸν τὸ πεπραγμένον ἢ πάλιν ai- 
σχρόν" ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τὴ πράξει" ἔστι δὲ 

ταῦτα, ὡς πολλάκις δεδήλωται, πρόσωπον, τόπος, τρόπος, 

΄ 
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χρόνος, αἰτία, γνώμη, κατὰ δὲ Πορφύριον καὶ καιρὸς, 
«καὶ ὕλη, καὶ ἰδιότης, ἡλικία, ἀξία, ἐπιτήδευσις 38, τύχη " 

τὸ εἰχὸς τοῦ καιροῦ, τὸ εἰχὸς τοῦ τρόπου" τὸ εἰκὸς τοῦ 
τόπου, τὸ εἰκὸς τὴῆρ αἰτίας" ἀπὸ προσώπου" οἷον, ὑμεῖς 
γὰρ 35, ὦ ἄνδρες ̓ ᾿ϑηναῖοι, "laxedauuoviov γῆς καὶ ϑα- 5 
—* ἀρχόντων xai τὰ xvxÀe τῆς Arrixijg κατεχόντων 

ἁρμοσταῖς xot φρουραῖς, Τάναγραν, Εὔβοιαν, τὴν Βοιω- 

τίαν ἅπασαν" ἀπὸ τοῦ. τόπου, εἰ γὰρ οὐχ ἐν παραβύστῳ 

ἀλλ᾽ ἐν ἐπιφανείᾳ γέγονεν ἢ πρᾶξις , μέγα τὸ ἀδίκημα 

διὰ. τὸ ἐπίσημον τοῦ χωρίου" ἀπὸ τοῦ καιροῦ, εἰ γὰρ ἐν 
χρείᾳ ὄντα δίχησεν ἢ εὖ ἐποίησε , μέγα τὸ ἀδίκημα 

ἢ εὐεργέτημα" ἀπὸ τοῦ τρύπου, εἰ ῥᾳδίως ἢ χαλεπῶς, 
ἢ πειϑοῖ, ἢ βίᾳ" ἑκάτερον γὰρ αὐξήσεις, τὸ μὲν ὑπερο- 

χὴν σημαίνειν τῆς τοῦ πεποιηκότος ἀνδρείας, τὸ δὲ τέ- 
χνης ὑπερβολὴν ἢ 7 guv£asuc * ἀπὸ τῆς ὕλης, ἔχοι τι ϑαυ- 

μαστὸν xara τὰς ἀφορμὰς ἢ παραδοξον ' ἀπὸ τῆς αἰτίας, 
εἰ γὰρ διὰ πρόφασιν γέγονε σφόδρα ἐπαινουμένην ἢ ψεγο- 

μένην, μέγα τὸ πραχϑὲν, ὥσπερ ἡ κατάλυσις τῆς τυραν- 

γίδος δε ἐλευϑερίαν" ἀπὸ τῆς γνώμης, olov εἰ εὐνοῶν, ἢ 
δύσνους ὧν" ἀπὸ ποσότητος κατὰ πρόσωπον, ὅτι εἰς πολ- 
λοὺς ἀνθρώπους ἢ ὠφέλεια, ἢ βλάβη" κατὰ χρόνον, ὅτε 
εἰς πολλοὺς διατείνει χρόνους, ὡς ἐπὶ τοῦ καταλύσαντος 
τὴν τυραννίδα, ὅτι ἀΐδιος 20 ἢ εὐεργεσία, οὐδεὶς γὰρ ἔτι 
τυραννήσει, ἑκόντος τούτου τὴν τυραννίδα ἀποῤῥίψαντος" 

109 

ἀπὸ ποσότητος χατὰ τὰ ἑπόμενα, ὅτι μεγάλα τὰ ἐπακο- 28 
λουϑοῦντα καὶ πολλὰ" ἀπὸ ἰδιότητος, ὅταν λέγωμεν, ὅτι 

πρῶτος ἢ μόνρς τὰ τοιαῦτα ἐτόλμησεν: ὡς ὃ Δημοσϑέ- 
yug ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" καὶ μὴν ὅτι πολλοὺς μὲν 

“Ὁ » «€ 2, / 

ἐστεφανώχατε ἤδη TOV πολιτευομένων ἅπαντες. ἴστε" δι᾽ 

ὅντινα, δὲ ἄλλον ἡ πόλις ἐστεφάνωται σύμβουλον λέγω 50 

18 Ald, ἐπιτήδευσι τύχης. 49 Dem. pro cor. p.258. 20 
ὅτι ἄδδιος ἡ εὔεργ. — —— — τὴν τυραννίδα Ald. om. 
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xoi ῥήτορα, πλὴν δι’ ἐμὲ, οὐδ᾽ ἂν εἷς εἰπεῖν ἔχοιτε" ἀπὸ 
τῆς ἡλικίας, εἰ νέος ὧν ἢ γέρων, εἰ ϑαῤῥαλέος ἢ evia- 
βής ἀπὸ τῆς ἀξίας, εἰ ἰδιώτης ἢ ἄρχων" ἀπὸ τῆς ἐπετη,- 

δεύσεως, εἰ γεωργὸς ἢ ἔμπορος" ἀπὸ τῆς τύχης, εἰ πένης 
δἢ πλούσιος " ἀπὸ τοῦ γένους, εἰ Ἕλλην 7 βάρβαρος" ἀπὸ 

“φύσεως, εἰ ἀνὴρ ] γυνή" ἀπὸ τοῦ εἰχότος, εἰ περὶ 2 τὸ 

εἰχὸς τοῦ τύπου ἡ πρᾶξις πέπρακται, εἰ ὅπου μηδεὶς ἄν 

προσεδόχησεν" εἰ παρὰ τὸ εἰκὸς τοῦ καιροῦ, ὅτε μηδεὶς 

ὑπενόησεν" εἰ παρὰ τὸ εἰχὸς τοῦ τρόπου, ὅτε sixüg TOLQOS 

40 τρόπῳ, 0 ἐστε παραδόξῳ τρόπῳ" οἷον τέχναις, μηχαναῖς, 
λόγοις, δι᾿ ὃν τις οὐ προσεδόχησε τρόπον" παρὰ τὸ εἐχὸς 
τῆς αἰτίας, ὅτε τοιάδε αἰτία" φιλοτίμως μὲν οὖν ἡμεῖς 

τοὺς τρόπους ὑπεξήλθομεν" ἀρχέσουσι δ᾽ αἱ ἐπιχειρήσεις 

τῇ πηλιχότητι αἱ ἀπὸ τοῦ ἐσομένου, ὅτ᾽ ἄν πολλὰ καὶ 
45 μεγάλα δειχγνύειν ἔχωμεν τὰ ἀποβαίνοντα" οἷον δεινὸν τὸ 

τὰ ἱερὰ ἐπανοίγειν καὶ τὰ ἐν αὑτοῖς κλέπτειν, x&v μὴ 
ἱερὰ τυγχάνῃ" οὔτε γὰρ τὸ ἀσφαλὲς ἕξουσιν αἱ τῶν ἰδεω- 

᾿ τῶν παραχαταϑῆκχαι, xai ἐκ τούτων ἀδικοῦσιν ἐπὶ τὰ 
ἀναϑήματα" χκαταφρονηϑήσεται τὰ ἱερά" ὑπεροφϑήσε- 

40 ται 33 ἡ εὐσέβεια" ἀπολεῖται τὰ παρὰ τῶν πολιτῶν χει- 

μήλια, εἰ γὰρ μηδὲ οἱ νεὼ" ἀξιόπιστα φυλαχτήρια, τί 
περὶ τῶν ἐν ταῖς οἰχίαις 3} ταμιείων ὑποληψόμεϑα" ἐπε- 
χειρήσομεν xol ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος" ὅπου γὰρ, εἰ καὶ 
ἀνέῳξε μόνον, οὐχ ἂν ἐξέφυγε τὴν τῶν ἱεροσύλων αἰτίαν" 

“25 σχολῇ, γε νῦν ὁπότε πρὸς τῷ ἀνοῖξαι καὶ ὑφείλετη " ol 
μὲν οὖν αὐξήσεις ἐκ τούτων" αἱ δὲ μειώσεις ἐκ τῶν ἐναν- 

218 είων" ἀναγχαῖον δὲ xoi ὅσα εὕρομεψ εἰς τὴν πηλιχότητα 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ssp" ἔστε γὰρ παρὰ Δημοσϑένεε 
τὸ ἀπὸ τοῦ προσώπου, ὅτ᾽ ἂν λέγῃ, εἰ μὲν τοίνυν μὴ 

40 χορηγὸς ὧν τοιαῦτα ἐπεπόνϑειν ὑπὸ Μειδίου" xoi ἀπὸ 

21 Si conferas sequentia, εἰ παρὰ τὸ εἰκὸς TOU καιροῦ, ὅτε 
μηδεὶς ὑπενόησεν, malis legere παρὰ, deleto sq. δὲ ante ὅπου. 
22 Ald. ὑπεροϑήσεται. 25 Ald. oixelaic ταμείων. 
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τοῦ τόπον, ὅτι iv τῷ ἱερῷ τοῦ Διονύσου" xal ἀπὸ τοῦ 
χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνίῳᾳ" καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας, ὅτι δι᾽ 

ἔγϑδαν, καὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου, ὅτι πληγὰς, καὶ ὅτι ἐξὴν 

ἑτέρως, καὶ λυπεῖν ἐμὲ, καὶ μηδὲν ἀσελγὲς ποιεῖν, εἴγε 

ἠϑέλησεν ἀντιχορηγὸς γενέσθαι" ἐχρὴν γὰρ αὐτὸν ἔσϑ᾽ δ᾽ 
Obe ἐγὼ τῆς Πανδιονίδος χορηγὸς ὑπέστην, τότε τῆς T- 
ρεγϑηΐδος ἀναστάντα τῆς ἑαυτοῦ φυλῆς ἀνϑυποστῆναι 
χαὶ καταστήσαντα ἑαυτὸν ἐξ ἴσου καὶ τὰ ὄντα ἀναλίσκον- 
τα ὥσπερ ἐγὼ, οὕτω μὲν ἀφαιρεῖσθαι τὴν νίκην" ὑβρί- 
ξειν δὲ τοιαῦτα καὶ τύπτειν μηδὲ τότε" καὶ διὰ παντὸς 10 
δὲ τοῦ λόγου ἀπὰ τούτων εὑρήσομεν τὰς αὐξήσεις γινο- 
"μένας" ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐν ὁριστικῇ ὑποϑέσει χρηστέον, 
οὐδὲ ἐν τῶ κεφαλαίῳ τούτῳ τοῖς τύποις τούτοις τοῖς αὖ- 
ξητιχοῖς, ἀλλὰ xol ἐν ἄλλαις ὑποϑέσεσιν, ἔγϑα ἄν αὖ- ὦ 

ξησεὼς δεώμεϑα, εἴτε ἐν ἐπαίνοις, εἴτε ἐν ψόγοις, εἴτε ἐν 15 
συμβουλαῖς, εἴτε ἐν διχαστηρίοις ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν Anuo- 

σϑένους ἔστε γνῶναι" ἐν γὰρ τῷ πρὸς “Ζεπτίνην καὶ 

ἄλλης τῆς στάσεως xol ἑτέρας διαιρέσεως κεφαλαίων τὰς 

εὐεργεσίας τῶν ἀνδρῶν αὐξῆσαι βουλόμενοι ix τούτων 
τῶν τόπων τῶν εἰρημένων τὰς ἐπιχειρήσεις ἔλαβον" διε- 20 
ξιὼν γὰρ, οἷα ““εύκων ἐπικερδὴ ἀγαθὰ εἰργάσατο, xol 
λέγων ὡς τοῖς ἐν “Σικελίᾳ τῶν πολιτῶν ἐν τοιαύτῃ συμ- 

φορᾷ καϑεστηκόσιν ἔδωχε μνᾶς ἑκατόν" xci τοῦ μὴ τῷ 
λιμῷ πάντας αὑτοὺς ἀποθανεῖν «αἰτιώτατος γέγονεν, ἀπὸ 
χρόνου καὶ τόπου, xal προσώπου καὶ αἰτίας καὶ πάντων 25' 

τῶν προειρημένων τόπων ηὔξησεν' μετὰ ταῦτα πάντα 
ἔστι καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος αὐξῆσαι᾽ λέξομεν γὰρ, ὅτι 
εἰ τοῖς χλέπταις καὶ λωποδύταις, οἱ ἐξ ἰδιωτικῶν ὑφεί- 
λοντο, τιμωρία τις ἐπήρτηται, πολὺ πλέον τοῖς ἐξ ἱεροῦ 
λαμβάνουσιν" ἔστι δὲ καὶ ἀφ᾽ ὧν οἱ νόμοι μὲν λέγουσιν, 30 
oU πεποιήχασι δὲ, οἷς διέφερε τὰ χεκωλυμένα" εἰ δὲ καὶ 
ἐν τῇ προβολὴ αὔξησις εὑρίσκεται, καὶ ἐνταῦϑα τί δια- 
φέρει ἡ προβολὴ τῆς πηλικότητος; Χαὶ λέγομεν, ὅτε xai 
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μὲν ἁπλῶς καὶ ὅσον ἐφάψασϑαε τῶν περιστατικῶν χρώ- 
μεϑα, ἐνταῦϑα δὲ κατὰ πλάτος ἔχαστῳ τῶν περιστατι- 
xe» χρώμεϑα᾽ ζητεῖται δὲ παρὰ τῷ δΔημοσϑένει, τί δή 
ποτὲ χαὶ ἀσέβειαν ἐγχαλῶν τῷ Μειδίᾳ "4 ἐπὶ πολὺ- τῷ 

δ περὶ τῆς ὕβρεως ὑπεξῆλϑε λόγῳ, ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπι- 
χειρῶν xai λέγων, ὅτι οὐδὲ τοὺς δούλους ὑβρίζεσϑαε cvy- 
χεχώρηχεν ὁ νόμος; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι σφόδρα ἐπιστημό- 

^ ψως" συστήσας γὰρ ἡμῖν τοῦ νομοϑέτου τὴν γνώμην xai 
ἐπεξελϑὼν τῷ περὶ τῆς ὕβρεως λόγῳ, ὁδὸν πόῤῥωθεν τῷ 

40 πηλίχῳ παρεσχεύασε, τουτέστι ταῖς αὐξήσεσε, λέγων ὅτι es 

τὸν τῆς ὕβρεως ὑπεραίρει νόμον τὰ πεπραγμένα, ἀλλ᾽ 
οὐχέτε ὕβρις τὰ πεπλημμελημένα μόνον, ἀλλὰ xai ἀσέ- 
βεια" ἔστι δὲ xoi ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως ἐπιγνῶναι τὴν 
αὔξησιν" τὸν τοίνυν οὐ παρὰ τοῖς “Ελλησε μόνον ἀλλὰ 

15 χαὶ Γπαρὰ τοῖς βαρβάροις εὐδοχιμοῦντα νόμον σχοπεῖ τε 
ὃ παραβὰς ἥντινα δοὺς δίχην ἀξίαν ἔσται δεδωχώς" εἰ 
μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοε, μὴ χορηγὸς ὧν ταῦτ᾽ 
ἐπεπόνϑειν ὑπὸ Μειδίου, ὕβριν ἂν τις χατέγνω τῶν πε- 
πραγμένων αὐτῷ" νῦν δέ μοι δοχεῖ xa» ἀσέβειαν εἰ xa- 

30 ταγιγνώσχοι 3" τίς αὑτοῦ τὰ προσήχοντα ποιεῖν, ὅρα πῶς 

ὁδῷ τινε προῆλϑεν ἐπὶ τὴν αὔξησιν, ὃ ἐστιν ἀπ᾽ ἐλατ- 
TOvoc ἐπὶ τὸ μεῖζον 5 εἴπωμεν xoi ἐπὶ μελέτης τὴν πη- 
λιχότητα, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου " οὐχοῦν ὁ μὲν χατήγορος 
λέξει" μέγα τὸ γεγονὸς xai ὕβρεως πλείστης ἐχόμενον xoà 

25 χαταφρονήσεωρ᾽ ὅσῳ μάλιστα ov δυνάμενος γρῆσϑαι προ- 
πηλαχισμοῦ χάριν ἐβιάζετο" 0 02 φεύγων ἐρεῖ, ὅτι μηδενὸς 
ἔργου πραχϑέντος ovx ἄξιον ὀργίζεσθαε χαὶ τιμᾷν ϑανάτου. 

Τὸ δὲ αὖ πρός τι, ὅτι καὶ μεῖζον τὸ ἄνευ σφαγῶν καὶ ϑορύβου 

καὶ ταραχῆς παῦσαι τὴν τυραννίδα τοῦ μετὰ ὅπλων. 

219 “Συριανοῦ. Τὰ πρός ἢ τι ἔνιοε καὶ συγχριτικὰ 

24 Ald. Μηδείᾳ. — 25 Ald. καταγινώσχεις. — 26 Ald. μεῖον. scr. 
μεῖζον. 1 Ven. μετὰ δὲ ταῦτα ἐστὶ τὰ πρός τι, ἅπερ nal συγκρ. κα- 

Φ 
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καλοῦσιν" ὡς γὰρ καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ τὴν πρὸς ἕτερα 
σχέσιν ἐξετάζομεν ἐν αὐτῷ ?* καὶ ὁ μὲν χατήγορος μείζω 3 
τὰ πεπραγμένα τῶν λειπόντων δείχνυσιν,. ὁ δὲ φεύγων 
τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων" Or ἂν δὲ πάνυ μείζω 
9] τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων, ἐὰν μὲν ἢ τὸ ζήτημα 
ἱστορικὸν, παραδείγματα ὅμοια κινήσομεν, χἀχείνων μεί- 

ζω δείξομεν τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος xa" ἡμῶν τετολ- 
μημένα, ὡσπερ Δηηἠοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πεποίη- 

xe* βουλόμενος γὰρ δεῖξαι γαλεπώτατα καὶ φόνοις ὅμοια 

τὸν Μειδίαν διὰ τοῦ xovÓvAov τετολμηκότα, πιστοῦται 
διὰ παραδειγμάτων, ὅτε πολλοὶ διὰ πληγὴν ἀγαναχτή- 
σαντες ἐφόνευσαν τοὺς τυπτήσαντας ἡ, ἐν οἷς παρεισάγει 
τὸν Εὐαίωνα, d δὲ μὴ ἢ τὸ ζήτημα ἱστὸρικὸν, συλλο- 
γισμοῖς αὐτὸ μεϑοδεύσομεν, ὡς imi τοῦ πλουσίου" εἰ 
γὰρ xel τὸ τυπτῆσαι μεῖζον εἶναι δοχεῖ τοῦ ἐπανατεῖ- 
γασϑαι, ἀλλ᾽ οὖν βιαιότερον ἐπιχειροῦντες ἔλαττον αὐ- 
τῷ δείξομεν τῷ λόγῳ λέγοντες" αἴϑε γὰρ ἐπάγων συνε- 
χῶς οὑτοσὶ τὰς χεῖρας ἔπληξεν, αἴϑε τὴν ἄτεμον ἐπάτα- 

ξε7 πληγὴν, ὡς εὐϑέως ἂν ἐπιχουροῦντος ηὐτύχουν τοῦ 
νόμου" καὶ δίκην αἰτίας εἰσπραξάμενος αὐτός τὲ τῆς 
ὕβρεως ἀνεπεπαύμην, καὶ 0 σοβαρὸς ἡμῖν ἐπὶ τῷ πλούτῳ 
ταπεινότερος γενόμενος, ἐσωιρρόνει" νυνὶ δὲ ἡ συνε- 

. χης ἐπανάτασις τῶν χειρῶν ἐμοὶ" τῆς ὕβρεως ἀφορητό- 

τερον χατέστη" xol τὸν αἰχιζόμενον ἀτιμώρητον δια- 
— — 

λοῦσιν ἔκιοι. 2 Ven. ἐν rab:. — 5 Ven. μείζονα. 4 Ven. 
ὅταν δὲ πάνυ μείζονα 5 τὰ πεπραγμένα, ἐπειδὴ ἀναίσχυντόν ἐστι 

τὸ λέγειν, μείζονα εἶναι τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων, ἐὰν μὲν ῇ. 

5 Ven. ὥς φησιν ἴσασιν Εὐαίωνα πολλοὶ τὸν Δεωδάμαντος ἀδελ-- 

φὸν ἀποκτείναντα Βοιωτὸν ἐν δείπνῳ καὶ συνόδῳ κοινῇ διὰ πληγὴν 

μίαν, ἐὰν δὲ μὴ ἢ τὸ ζήτημα ior. 6 Ven. οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πλου- 

σίου τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινομένου τὰς χεῖρας, ti γὰρ, 7 Ald. 

ἐπάτατε, — 8 Ven,.époí τὸ τὸ τῆς ὕβρεως ἀφορητότερον. — 9 Ald. 

καϑίστη. 

40 

20 



| 
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φεύγοντα ἐπαναβαίνειν ὁσημέραε τῷ πένητε saprxalt- 
μοχϑηρία 5 γὰρ ἀνυπεύϑυνον ἔχουσα τὴν ἐξουσίαν ἄνύ- 
fIOLUTOg" ὁρᾷς ὥς τὸ περιφανῶς μεῖζον ἔλαττον ἀποδέ- 
δειχταε τῇ μεϑόδῳ᾽ τούτοις οὖν χαὶ τοῖς τοιοΐτοες AO- 

5 γισμοῖς ἐπὶ τῶν Óoxovrtuy ἀναισχύντων εἶναε πρὸς τι 
χρηστέον. 

Σωπαάτρου καὶ MapxshAivov. “«ὺξήσεως μὲν 
ἕνεχα xci τὸ πρὺς τε παραλαμβάνεται, xai ix τῶν αὖ- 
τῶν προσέρχεται τόπων, οἷς χαὶ ἐπὶ τὴς πηλεχότητος 

40 χρώμεϑα, συ χριτιχῶς δὲ ἐφ᾽ ἑχάστου προάγεται τόπου" 
οἷον εἰ τὸ πολυχρόνιον βέβαιον, δῆλον δίποιϑὲν ὅτε μεῖ- 
ζον τὸ βεϑαιότερον" διαφέρει 12 οὖν τῆς πηλικότητος 

τοῦτο τὸ χεφάλαιον, Urt ἐχεῖ μὲν ἁπλὴ τὶς ἐστιν αἴξη- 
σις, ἐν τούτῳ δὲ xol xata παράϑεσιν xoi ἀντεξέτασιν 

45 ἑτέρου πρὸς ἕτερον ἡ αὔξησις γίγνεται, διὸ xai πρὸς τι 13 
τὸ κεφάλαιον κέκληται" δηλοῖ γὰρ σύγχρισιν τινος πρὸς 

ἕτερον τὸ ὄνομα᾽ τοῦτο μέντοι Mfoog τε πρὸς τὰ ὑπὸ 
' τοῦ ὁριχοῦ χατασχευαζόμενα γίνεται, λέγω δὴ τὰ παρει- 
μένα" ὡς ἐπὶ τοῦ τύραννον πείσαντος χαταϑεσϑαιε τὴν 

40 τυραννίδα λεχτέον, Ort μεῖζον τοῦ ἀποχτεῖναε τὸ πεῖσαι" 

ἀποχτεῖναι γάρ ἐστι τὸ παρειμένον" πῶς γὰρ OU μεῖζον 

τὸ ἄνευ σφαγῶν παῦσαι τὴν τυραννίδα᾽ τῶν μὲν γὰρ 
χινδύνων οὐχ ἐπειράϑημεν, τῶν δὲ ἀγαϑῶν ὡς χινδυ- 

ψεύσαντες ἀπολαύομεν, δημοκράτίας, νόμων, συνήϑους, 

25 πολιτείας, ἃ xoi πολλῶν ἂν ἐτιμησάμεϑα κινδύνων xai 

πόνων᾽ ὁ μὲν ovv χατήγορος ἀγωνίζεται μεῖζον ἀποδεῖ. 

ξαι τὸ πεπραγμένον τοῦ παραχειμένου εἰχότως, ἐπειδὴ 
᾿ὁρᾷ τὸν ἀντιλέγοντα toig παρειμένοις ἰσχυριζόμενον καὶ 
μέγα εἶναι τὸ παρειμένον λέγοντα" ἐὰν μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ 

10 Ald. μοχϑηρίαν. "Ven. et Par. μοχϑηρία. 11 Ougi- 
Qt οὖν τῆς πηλικότητος — — — — ἑτέρου πρὸς ἕτερον Àld. om, 
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κατηγόρου λέγωμεν, τὰ πεπραγμένα ἐνταῦϑα ἀποφανοῦ- 
μὲν μείξω τῶν παρειμένων, ὁ δὲ φεύγων ἔμπαλιν" ἔφαμεν 
δὲ πολλάχις» ὅτι τάξιν ἐν ταῖς αἰτήσεσιν ἔχει ὃ αἰτῶν 
κατηγόρου, μετὰ γὰρ τὸ ἀὐξῆσαι ἐν τῇ πηλιχότητι τὸ 
εὐεργέτημα, ὅτι μέγα τὸ πεῖσαι χαταϑέσϑαι τυραννίδα, ὅ 
ἥξομεν ἐπὶ τὸ πρός τι λέγοντες μείζω τὰ πεπραγμένα 
τῶν παρειμένων εἶναι" αἱρετώτερον γὰρ τὸ μετ᾽ εἰρήνης 
καὶ ἄνευ πραγμάτων, ἢ τὸ διὰ πολέμου καὶ αἵματος καὶ 
σφαγῶν καϑελεῖν τὸν τύραννον" εὐλόγως δὲ τοῦϊο ποιοῦ- 
μὲν διὰ τὸ τὸν ἀντιλέγοντα τῇ δωρεᾷ διασύραι «τὰ πε- 10 
πραγμένα, ἐπαινεῖν δὲ τὰ παρειμένα" οὕτω μὲν ὑπὲρ 
*oU αἰτοῦντος λεχτέον" ἐὰν δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀντιλέγοντος τῇ ^ 
δῳρεᾷ τὸν λόγον ποιώμεϑα, τὰ παρειμένα ἀποφανοῦμεν 
μείζω, πολὺ ἔλαττον τὸ πεῖσαι λέγοντες εἶναι τοῦ διὰ 

ξίφους φονεῦσαι" ἑκόντα γὰρ μᾶλλον καταϑέσθαι τὴν 15. 
τυραννίδα ἢ βιασϑέντα τὸν τύὐράννον" ποιήσομεν δὲ 
ταῦτα ἑχατέρωθϑεν, ὡς εἶπον, κατὰ σύγκρισιν, ἐκ παρα- 220 
ϑέσεως ἑχάτερα ἀντεξετάζοντες καὶ ὑποδεικνύντες τόδε τὸ. — 

τούτου μεῖζον" τοῦτο γὰρ τοῦ πρός τι ἴδιον, τὸ ἑκάτερα 

ἀντεξετάσαι παράλληλα" δεῖ μέντοι τοῦ πιϑανοῦ καὶ προσ 30 
ἐχοὺς στοχαζομένους τοῦτο ποιεῖν" πανταχοῦ μέντοι τὰ 
σφόδρα μείξω οὗ παραληψόμεϑα.. εἰς ἀντεξέτασιν τοῖς 

μιχροῖς καὶ πολὺ εὐτελεστάτοις, ἵνα μὴ ληρεῖν δόξωμεν, 
, ἀλλ᾽ Or ἂν, φησὶν, ἐϑελήσωμεν 13 πρὸς τὰ πολὺ μείζω 
τὰ φαυλότερα παραβαλεῖν 14, ἵνα μὴ ἀπίϑανοι δόξωμεν, 35 
δεῖ πρῶτον εἰς ἴσον αὐτὰς ἀγὰγεῖν" ἀρκοΐσα γάρ ἐστιν 
αὔξησις ἡ τοῖς ταπεινοῖς τὸ ἴσον πρὸς τὰ ἄγαν ὑπερέ- 
χοντα χαριζομένη" ἐὰν δὲ δυνατὸν ἢ δειχνύναι ὅτι καὶ 

μείζω ἐστὶ. τὰ φαῦλα, ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν φιάλην ἐκ τοῦ 
ἡρῴου 5 κλέψαντος, δύναται γὰρ καὶ ὃ κατήγορος βια- 80 
ζόμενος εἰπεῖν, οἱ μὲν ϑεοὶ δύνανται δίκην παρὰ τῶν ic- 

15 Ald. ἐιϑελήσωμεν., 44 Ald. et Par. παραβαλλεῖν. 418 

Ald. ígeov. ZEE 
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φουσίλωαν ¶ ρας; Tv. τῶν διπαστῶν ἔπεπαυ- 
qua; διισταε, πειραοσύμεῦ α δὲ ταδτιέσε cx» few ἔσαν καὶ 
ἔλαετωνων μὲν, GE XolLXY δὲ τῇ» sessilia τ» ἔζαστειν 

Te; σύστασις αἰτῶν zUeigO as" ze: προς; τατος £a- 

B erur»esDe: δεῖ, vxor ὄνεσα; z, ἀντεξέτασι; jams, m 

pu παρᾶ TO ἀχούνεσιν ἀπιδανα; X σέγκρισι; cxmdm- 
y2* ὥσπερ ὁ διμφσδένε; rc; Θεμωσεαχλέσες AIISES 

οἔσω; ἄσμπρα; Xpo; rc; horewo; ἀνεεξετάζειν, mai Jew- 

λόμενος τας Korero; mulo; ποεῆσαι deg ro πεϑανὰν 
$9 *Xo,; Tov; ἀχρυωμένοτ; ἔπεσι ut rote agenertu s geras 

zr» Ütuugroxioo; δοξαν" yrui τοῖσεν gw xmi πρὸς 
dus xai ὅεῶν μηδεὶς φύσνῳ τὸ μέλλον ἀκούσεε" ἀλλα 
TGLLÜÍS; GXOAXtTw" ὕσῳ τὸ φανερῶς τοῦ λαϑρα σρεξετῶν 

ἐστιν, τοσυΐύτῳ Αὐύνωτος τὰ τείχη, τῶν Θεμεσταχλέοες " 
4 ταῦτα δὲ 5 ἐξ atre» re» ἐποχειμέτων πρα; μάτων 25- 
opta. ἡ ἡ ἐκ παραδειγμάτων, ἐὰν ἀπέϑανα εἴη, τὰ -pe- 
γμάτα, ὦ πεποίηχεν ὦ ημοσδένη; ἐν τῷ χατὰ Mudeoe- 

φάώσχων γὰρ μὴ ἔριν eras τὸ πεπρα; μένον ἀλλὰ ὃν κό-- 
σιον ἀδίσημα, ἐδὼν δὲ ors ἀπίϑανον ἔσταε χαὶ λίαν ἄτο- 

20 πὸν τὴν Lg αὐτὸν γεγενημένην iur, εἰ | ἀντεξετάςεε τοῖς 

δημοσίοις ἐγχλήμασε χαὶ λόγου μείζονα εἶναε τοῦ προ- 
óovra; τὰς ναῦς τῆς πόλεως, ὄνομα μὲν ἔϑετο τῷ ἐγχλή- 
pa t Urt 7 δημόσιον ἀπὸ τοῦ διαφόρου, ὕτε λειτοερ- 
γοῦντα τῷ ϑεῷ xai xoe; ὧν ἔδϑρισεν ovx ἐδιώτην" τὴν 

25 δὲ σύγκρισιν οὐχ Eti πρὸς τὰ δημόσια πεποίηται, πρὸς 
τῷ ὑμοία δὲ καὶ προσεχὴ " σφόδρα γὰρ avi run] ἡ ἢ To 
avr ἱξέτασις, ὕτ᾽ ἂν τοὺς ὁμοίους μὲν χατὰ τὸ ὄνομα, 
ἐπὶ μιχροτέροις δὲ ἐγκαλουμένους τιμωρίας τυχόντας ἀ- 
ποδείξωμεν᾽ καθόλου γὰρ τὰς συγκρίσεις ἀσφαλῶς ποε- 

80 εἰσθαι yon, μήτε πρὸς ἀπίϑανον" μήτε πρὸς τὰ λίαν 
ἐλάττω, διὰ τὸ ἄδοξον, ἵνα μὴ εἰς εὐτέλειαν τὸ ἐξεταζό- 

. μενον 

16 Ald. ἔτι: 
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ξόμενον καταστήσωμεν 37 πρᾶγμα" ὃ φοβηϑεὶς ὃ Δημο- 
᾿σϑένης τὸ χατὰ Εϊαίωνα ηἴξησε πρῶτον ἐν τῷ πηλίχῳ 
λόγῳ" αὐδὲ γάρ αὖ τοῦτο ἕνεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ γεγενη- 
μένου πώποτε οὐδενὸς ἐκ τῶν τοιούτων, νῦν αἴρω τὸ 

πρᾶγμα καὶ φοβερὸν ποιῶ. ἔπειτα ἐπὶ τὸ πρός τι μετ- 5 
ελϑὼν £x τῶν παραδειγμάτων, τῆς αὐξήσεως τὴν πίστιν 
σιαρέσγετο λέγων, ἴσασιν Εὐαίωνα πολλοὶ τὸν “εωδά- 
μαντος ἀδελφὸν ἀποχτείναντα Βοιωτὸν διὰ πληγὴν μίαν" 
οὗ γὰρ ἡ πληγὴ παρέστησε τὴν ὀργὴν, ἀλλ᾽ ἡ ατιμία" ^ 
οὐδὲ τὸ τύπτεσθαι τοὺς ἐλευθέρους δεινὸν, καίπερ ὃν δει-- 10 

γὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ᾽ ὕβρει" εἶτα τὴν σύγχρισιν ἐπήγαγε" 
σχέψασϑε δὲ πρὸς Διὸς καὶ ϑεοῶν, ὅσῳ πλείονα ὀργὴν 
ἐμοὶ προσῆκε γενέσϑαι, ἢ «Ott ἐχείνῳ τῷ Εὐαίωνι τῷ 
τὸν Βοιωτὸν ἀποκτείναντι * xal σκόπει, πῶς ἀπὸ τῶν τό- 
πων πάντων, οἷς ἐν τῇ πηλιχότητι κεχρήμεϑα, κατεσκεύ- 15 
ασεν εἰπών" ὃ μὲν γὰρ ὑπὸ γνωρίμου xai τούτου με- 
Ovovrog ἐναντίον ἕξ ἢ ἑπτὰ ἀνθρώπων ἐπλήγη xoi τού- 
τῶν γνωρίμων, καὶ εἰς οἰχίαν ἐλθὼν, οὐ δημοσίᾳ" ἐγὼ 
δὲ ὑπ᾽ ἐχϑροῦ νήφοντος ἕωϑεν 18 ὕβρει καὶ ovx οἴνῳ" 
ἔτι δὲ τὸ ἕωϑεν ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, καὶ πολλῶν ἐναντίον 20 

xci ξένων καὶ πολιτῶν ὑβριζόμην" καὶ ἐν ἱερῷ ἀπὸ τοῦ 
τόπου" ὅλως δὲ ὅτ᾽ ἂν ὑπάρχῃ τε βοηϑοῦν ἀπὸ τῶν 
παραδειγμάτων, χρησόμεϑα᾽ εἶ δέ τε λυποῦν, ὃ μὲν av- 922] 

τίδικος ὡς βοηϑοῦντι χρήσεται, Orv xol ἤδη γεγονότος 
τοιούτου τινὸς οὐ τηλικαύτης ὀργῆς ὃ ποιήσας ἠξίωται" 25 
ἡμᾶς δὲ λύειν καὶ ἀπολογεῖσϑαι χρὴ, τὰς αἰτίας παρ- 
ἐχομένους, Ót ἃς τὸ γεγονὸς οὐχ ὅμοιον τῷ ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἐγκαλουμένῳ" χαϑάπερ ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 

π-πεποίηχε τὰ περὶ τὸν πρόεδρον καὶ τὸν νομοϑέτην" ἄνε- 
Av παράδειγμα διὰ τοῦ λέγειν" ἔτι τοίνυν οὐδὲ ὁμοί- so 

αν οὖσαν τούτῳ κἀχείνοις συγγνώμην εὑρήσετε" πρῶτον 

17 Διὰ, καταστήσομεν. 18 Ald. h. 1. et paullo post . 

£00 ty. . 
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"T» 21 9 Tue Ü-c:r5T*IU τοτεξς: TE n Eam 
. x , . 4., 907tT. C,LTLVUENI Τῷ 7π. 4. Tb GNI χε: 5Ὲ.- 

zt τὸ TUZLAELUCÓm^ rIe Li. $i ν τείας τι 

4HXTIU 4«c0275:1.7. ἐξ RB.6T. CITIL TF Y. NN κριάρι True 

$ XteoTUu, οτυτζεισε 2 ζει τοῦτν τῶ; €72 DUE 3 

66 «€ cp CALAM; ITUL AES τὸ TUDUE, PN 

ἔργην ix τοῦ T€ λευν ἤξιινεν, PCI δὲ Xe σττῶν 
X€10704224, FX TY; σοΐεετι; εἰτῶν ἐφ ipse X &E3- 

τῶν _ χοὶ LCTORGÜ YET. DTI. HD ἐπν VAR imm 

$9 ἐστί t^ NUI τε, τί euius vo 6t44071C08 . —R 

χοῦ €iTo, εἰ; τὸ ἔσυν ὦ; A7omty δὲ. ὅτε ὅτε εεζαε.- 

z^tG& To πῶς τε ἀπῷ TUt ἔσοτ. σιυπκαεν TOF CT228— 

γωσμῦν, εἰ ur, "Qo δινόσεδα αἰτῶν μεύδδπω τινὲ zen 
γαγεῖν’ δεῖ 2i ἐν ταῖ; σε; 7. "“πεσεν xed “φοδρύτετο: zi 

1$ ἀχνῆς τῷ λόγῳ, ὥσπερ zai ὁ “πυυσδένης ἔπρεκ σε" “ποξ- 

Lu Ug πριήσεωῶν ὁ τέπερνν, ὧν ἔνια ὁ παδων e) ἐν 

ἀπαγγεῖλαε δίτατας ἑτέρων, τῷ σγήωατε, τῷ Ünmar, 
τῇ qum er^ ὧν ez tpe, or ὧν xoryOtíot;, OT ἔν 

ὡς ἐχώρο; ὧν" or ἄν ὡ; '? ἐπὶ xooor;" ταῖτα Σενεῖ, 

20 ταῖτα ἐξίστησιν ἀνϑουέσποι: ἀήδεις ὄντα: τοῦ προατπ-- 

λεχίσϑεωι ἐστέον δὲ, ott ἐνίοτε ἐχλείπεε" TO πρὸς τε, 

ὡς ἐπὶ τοῦ TO χερυτάψεον ὀρίξαντο;" OU ;G0 ἐγχωφεξ 

“γεν, ὅτε τοῦ συλῆσαι ?9? — — — — τὸν νεχρὺν χεῖ- 
qo» τὸ ἀναχωρεῖν μηδὲν μετὰ τὴν διορυ; ἣν vqeic nerov 

35 σὐδὲ ὁ πένης δύναταε λέγειν, ὅτε μείζων τοῦ ἐχ τῶν πλη;- 

γῶν αἰσισμοῦ ἡ ᾿Ἶ τῶν χειρῶν ἐπανάτασις, χαὶ ἐν τῷ 

κατά Μειδίου οὐχ txóg ὡς εἴπομεν λέγειν, ὅτε μεῖζον 

τοῦ προδυῖναι ναῦς τὸ παρὸν ἀδίχημα΄ ὥσπερ οὖν ἐπὶ 

τῶν χατὰ αἴτησιν ὕρων συχχρίνομεν χατὰ τὰ εἰρημέ- 
$0 ya, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν χατὰ χρίσιν xard 

τά ἐνδεχόμενα" πρὸς τούτοις τινές φασιν, Ott στοχα- 

στικὼὺν ἄλλο κεφάλαιον εὑρίσχεταε ἐνταῦϑα ἐχ τοῦ πρὸς 

49 ὡς Par, em. 410 Ald. συλὴ sq. lacuna, — 21 Ald. 9. 
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τι λαμβάνον τὴν ἀρχὴν . ζητούντων γὰρ ἡμῶν, πότερον ͵ 
μεῖον τὸ πεῖσαι τύραννον ἢ φονεῦσαι, στοχαστιχὸν ἐν C 

τεῦϑεν ἐμπίπτει ζήτημα àx τῆς τοῦ ἀντιλέγοντος μειώ- 

σεως" ἐλαττοῦν γὰρ βουλόμενος τὸ πεπραγμένον ἀπο- 

φαίνει, ὅτι xci αὖϑις τυραννήσει" παρέχονται δὲ καὶ ὅ 

ἄλλο ζήτημα ὅμοιον. Βυζάντιοι, φασὶν, ὑπὸ Φιλίππου 
πολιορχούμενοι, προὔϑεσαν γέρας τοῖς τὴν πολιορχίαν 

λύουσιν, ἐξεστράτευσαν δι᾽ αὐτοὺς -᾿ϑηναῖοι, μαϑὼν 
Φίλιππος ἀνεχώρησε, καὶ αἰτοῦσι τὸ γέρας ᾿4ϑηναῖοι τὸ 
μὴ νενιχῆσϑαι ?? τὸν Φίλιππον, ἀλλ᾽ ἑκουσίως ἀνακε- 10 
χωρηχέναι" χαιρὸν, φασὶν, ἔχουσι λέγειν, ὅτι ἀτελὴς 7] 

χάρις" ἴσως γὰρ αὖϑις καϑ᾽ ἡμῶν ἐπιστρατεύσεται Φί- 
λιππος᾽ ἀλλὰ ταῦτα μὲν πιϑανά" εἰδέναι δὲ χρὴ , ὅτε 

ἢ ἐργασία τοῦ πρός τε διὰ τῶν νοημάτων γίνεται" καὶ 
ovx ἔστιν ἄλλου κεφαλαίου προσϑήχη, ἀλλὰ ἀπειρόχαλοί 45 
δίσιν οἱ ταῦτα λέγοντες. 

*H δὲ ἀντίϑεσις ἐταῦϑα μὲν oix ἐμπέπτωκεν, ἐπὶ δὲ ἄλλων εὑρίσ- 

κεται ζητημάτων πολλάκις " οἷον εὐνοῦχόν τις εὑρὼν" "ἐπὶ τῇ γυναικὶ 

ὡς μοιχὸν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει" μετὰ γὰρ τὸ τὶς ὃ μοιχὸς 

ζήτημα διὰ τῶν προειρημένων περανϑὲν ἀντεγκαλεῖ ὡς ἀξίῳ πα- 320 

ϑεῖν ἃ πέπονθε" τούτῳ δὲ ἕπεται ἀναγκαίως ἢ μετάληψις, 5 τις 

ἐστὴν, ὅτι κρίνειν ἔδει καὶ κατηγορεῖν " μεταλήψεως δὲ εὑρεϑείσης,Ἁ 

πάντως τις ἔσται καὶ ἀντίληψις, ὅτι ἐξῆν. 

Συριανοῦ, Σωπάτρου xai Μαρχελλίνου.- 
Ἔν τοῖς ὁριχοῖς προβλήμασιν ἔστ᾽ ὅτε ἐμπίπτουσιν ἀν- 25 
τιϑέσεις, ἀντιϑετικαί τὸ xol μεταληπτιχαὶ, ὁριστικαί τε 

καὶ στοχαστικαΐ" λύονται δὲ αἱ μὲν ἀντιϑετικαὶ μεταλή- 
ye, αἱ δὲ μεταληπτιχαὶ ἀντιλήψει, αἱ δὲ opixol ἄνϑο- 222 
ρισμῷ καὶ συλλογισμῷ" αἱ δὲ στοχαστικαὶ βουλήσει xci 
δυνάμει" οὐκ ἐν ἅπασι δὲ, ὡς ἔφαμεν, τοῖς Opixoig 30 
προβλήμασιν αἱ ἔξωϑεν ἀντιϑέσεις ἐμπίπτουσιν, ἀλλὲ 

22 Ald. νενικεῖσθαι, ' 4. Ald, εὑρεϑήσεις. 

34.. 
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τῶν ὅρων ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ὄντων ἢ xara πρόσωπον, 
ἢ κατὰ τόπον" xat ἐνέργειαν μὲν, ὡς ἐπὶ τοῦ. τὰ ἔδεω- 

τιχὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελομένου χαὶ χρινομένου ἕερο- 

συλίας" κατὰ πρόσωπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνοῦχον ὡς μοε- 

6 χὺν ἀνελόντος" xara τόπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ χενοτά- 

φιον διορύξαντος" ἐπὶ μόνων τῶν xaT ἐνέργειαν χαὲ χα- 

τὰ πρόσωπον ὄντων ὁρικῶν ποοβλημάτων, ἔξωϑεν χε-- 

ψοῦνται ἀγτιϑέσεις, ὥσπερ ἐπί τε τοῦ ἱεροσύλου ovy- 

γνωμονιχὸν, ὡς ἕφαμεν, χαὶ αὖϑις ἐπὶ TOU £UFOUJQU 

10 συγγνωμονιχόν, ἔρωτα μόνης ὄψεως αἰτιωμένου" xai ἐπὶ 
τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινομένου πλουσίου ? ἀντιληπειχὴ, 

λέγοντος ὡς ἔξεστιν ὅπως ἄν τις βούλοιτο χινεῖν τὼ 
χεῖρε, ἢ ὅτε φοβῆσαι βουλόμενος, ἵνα μὴ ὑπὲρ τοῦ δή- 
μου λέγοντι xol πολιτευομένῳ καὶ τὰ βέλτιστα λέγοντε 

45 συνεχῶς ἐναντιοῦται" παίεεν δὲ συνεχῶς εἴργουσιν οἱ 

γόμοι" ὥς ὁ χατήγορος ἁπάσας λύσει μεταλήψει" lvri- 
xr γὰρ πασῶν τῶν δικαιολογιχῶν μετάληψις" ἀντιϑέσεις 
μὲν καλεῖ τὰς ἀντιϑετιχὰς, τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετά- 
στασιν, τὸ ἀντέγχλημα, τὴν συγγνώμην" ἀεὶ δὲ, φησὶν, 

40 οὐχ ἐμπίπτει * πότε οὖν ἐμπίπτει φαμέν" τῶν ὅρων τῶν 
μὲν κατὰ χρίσιν ὄντων, τῶν δὲ κατὰ αἴτησιν, ἐν μόνοις 

τοῖς κατὰ χρίσιν ἐμπίπτει" ἐπειδὴ γὰρ ἴδιον ἀντιϑέσεως 

τὸ τῷ ἀδικήματι φανερῶς ἀντιτιϑέναι αἰτίαν εὔλογον, 

διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῷ xarà κρίσιν ἔχει χώραν, ἐν δὲ τῷ 
45 xarà αἴτησιν ov^ ἐπειδὴ εὐεργέτημα, οὐκ ἀδίκημα τὸ γε- 

»όμενον " ἄλλοι δὲ καιρὸν τῆς ἀντιϑέσεως ἐν ὅρῳ τοῦ- 

τὸν φασιν" οἱ ὅροι, οἱ μὲν ἐξ εὐθείας ἔχουσι τὴν ζη- 

τησιν, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ὀρύξαντος τὸ χκενοτάφιον χαὶ xQt- 

vou£yov τυμβωρυχίας" ἐνταῦϑα γὰρ ἐξ εὐθείας ἡ ζήτη- 
80 Gig" χρίνεται γὰρ τυμβωρυχίας, καὶ τὸ ζήτημα ἐστιν, εἰ 

τυμβωρύχος" "οἱ δ᾽ οὐκ ἐξ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερα ἡ 

2 Ald, πλησίου, 8 Ald. ἢ τυμβορύχος. et paullo ante 
vvulloQvria. 
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ζήτησις χωρεῖ , δι ὧν τὸ κρινόμενον καταλὰμβάνεται" 
ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀνελόντος καὶ xgrvouévou φό- 

vov" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν χρινόμενον ὃ φόνος ἐστί" ξζη- 

τεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς ὃ εὐνοῦχος " ϑεν χαὶ τὸ εἶναι ἀνδρο- 

φόνον χατασχευάζεται τὸν ἀνελόντα τὸν εὐνοῦχον" ἐπὶ δ 
τούτῳ οὖν, ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἔστιν ἐξ εὐθείας ἡ χρίσις, ἐμ- 
πίπτει ἡ ἀντίϑεσις. ἐφ᾽ ὧν καὶ τὰ τῆς τάξεως ἄντέ- 
στραπται" διὸ xol ὃ τεχνιχὸς βουλόμενος ἡμᾶς τὸν και- 

M 4 “« 3 ⸗ J 7 

ρὸν τῆς αντιϑέσεως διδαξαι, τὸν φιλόσοφον ἐασας, ἕν ᾧ 

ἀπέλιπεν ἡ ἀντίϑεσις, τίϑησι τὸν εὐνοῦχον" dy τούτῳ 19 

γὰρ τῷ ζητήματι μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος ζήτησιν ἤδη 
τοῦ διώχοντος διὰ τῶν εἰρημένων χεφαλαίων ἔγκλημοι 

κατασχευάσσντος ἐπὶ τὴν ἀντίϑεσιν ὃ φεύγων͵ ἃ τὸν « 

εὐνοῦχον. ἁποκτείνὰς ἐμπόπτωχεν * ἔστε δὲ 7 ἀντίϑεσις 

ἐνταῦϑα ἀντεγχληματιχὴ, ὅτε ἄξιος ἦν ὧν πέπονθεν 18 

ἐπιχειρήσας καταισχῦναι" τὸν δυνατὸν αὐτῷ τρόπῳ" πρὸς 
TY ave yxoloc ὁ ὑπὲρ TOU tUVOUYOU ἀπολογούμενος, τουτ- 
ἐστιν 0 χατήγορος, μεταληπτικῶς ἀπαντήσεται λέγων» 

ὅτι χρίνειν ἔδει, οὐχ ἀποχτείνειν, πᾶσα μὲν γὰρ Gvti- 

ϑεσις μεταλήψει λύεται 4" ἴδιον δὲ μεταλήψεως τὸ τὸν 20 

τρόπον τοῦ γενομένου μέμφεσθαι καὶ λέγειν, ὅτι οὐ 

τοῦτον τὸν τρόπον ἐχρὴν τιμωρεῖσθαι" οὗ φονεύειν ἐ- 
χρῆν, ἀλλὰ χρίνειν" μεταλήψεως γὰρ οὔσης ἀναγχαίως 
ἔπεταε ἀντίληψις " μετάληψις γὰρ ἀντιλήψει λύεται, dy- , 
αντίας οὔσης τῆς, μεταλήψεως" ἐρεῖ τοίνυν ὃ φεύγων 25 
πρὸς τὴν μετάληψιν ἀγωνιζόμενος, ὅτι ἐξῆν μοι ἀναυ- 
οεῖν" καὶ ὁ νόμος ἐδίδου τὴν ἄδειαν" ἔχουσι δέ τι καὶ 
παράδοξον οἱ τοιοῦτοι ὅροι, ἐν οἷς προηγουμένως. ἑτέρα 

γίνεται ζήτησις" 0 γὰρ φεύγων ἐν τοῖς τοιούτοις κατή- 
», * , . € 

yopog γίνεται, καὶ ὃ φεύγων γίνεται διώχων, καὶ ὁ διώ- 30 

χων φεύγων" ὅϑεν ὁ 5 μὲν φεύγων τὰ πεπραγμένα προ- 
βάλλεται λέγων" εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰὐχέαν καὶ συγκατ- 

4 Ald. λέγεται. 5 ὃ Ald. om. CU 

V 
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exAivero τῷ γυναίῳ xoi τὰς ϑεραπαινίδας διέφϑεερεν-". 

223 ταῦτα δὲ ἀληϑὴς τῆς μοιχείας ὁ ἐστὶν ἔλεγχος" ὃ δὲ 
διώχων ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου ἀπολογούμενος εἰκότως τὰ 

᾿παρειμένα προβάλλεται, Ort οὐκ ἔστι μοιχός" πῶς γὰρ 
5 ἂν εὐνοῦχος μοιχεύσειεν, ὃ μὴ χρῆσϑαι δυνάμενος, μιη-- 
δὲ τὸ γένος ἀμφί λον τῇ συνουσίᾳ ποιῶν; πρὸς ἃ τῷ 

- συλλογισαιῷ ὁ διώχων χρήσεται, μηδὲν διαφέρειν 7 λέγων 
πρὸς τὸ εἶναι αὐτὸν μοιχὸν εἴτε δυνατὸς γρήσασϑαι εἴτε 
μη" τὴν γὰρ προαίρεσιν ἐξετάξειν δεῖ" εἶτα ἡ γνώμη τοῦ 

10 νομοϑέτου κοινή ἐστιν" ὃ μὲν γὰρ διώχων ἐρεῖ, ὅτι καὶ 
, 0 νομοϑέτης μοιχὸν οἷδε τὸν τῇ πῥοαιρέσει τὰ τῶν 3 

μοιχῶν ἐπιτηδεύοντα" ὁ δὲ φεύγων,, ὅτε QUx οἶδεν ὃ νο- 

μοϑέτης μοιχὸν, εἰ μὴ τὸν χρώμενον τελείως" ? εἶτα αὐ- 
' ξήσαντος αὐτοῦ τὸν φόνον διὰ τῆς πηλιχότητος καὶ τοῦ 

45 πρός τι ὁ φεύγων ὑπὲρ τοῦ φόνου λύων τὴν αὔξησιν, 
εἰσάγει τὴν ἀντίϑεσιν ἀντεγχληματικὴν, ἄξιον εἶναε λέ- 
γων αὐτὸν τῆς τοιαύτης τιμωρίας" λύει ὃ ἀντιλέγων τῇ 
μεταλήψει" ἔστν καὶ ἀλλο παράδειγμα τῆς αὑτῆς ὃ- 
λης" οἷον νόμος τὸν ἄπολιν μὴ to ἀγωνίξεσϑαι" μετὰ 

20 τὰ ἐν Φρλαμῖνε ᾿ϑηναῖος ἀνὴρ ἀπεγράψατο εἰς Ὀλύμ-- 
πιὰ καὶ κωλύεται χἀνταῦϑα γὰρ κατηγόρου τάξιν & gu 
ὁ κωλύων, διὸ αὐτὸς κέχρηται τοῖς πεπραγμένοις" οἷον 

. ἔφυ) Ἐς τὴν πόλιν, ἄπολις εἰ ὁ ἀϑλητὴς" οὐχ εἰμὴ ἃ ἄπο-. 
λις, οὐ yao διωκόμενος ἔφυγον" ὁ ἀνϑορισμὸς παρὰ τοῦ 

25 κωλύοντος, ἑ ὅτι πᾶς ὃ μὴ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν οἰχῶν ἄπολις" 
ὁ φεύγων, οὐχὶ, ἀλλ᾽ ὃ πρὸς ἀνάγχην “φυγαδευϑεὶς" ὃ συλ- 
λογισμὸς ἐκ τοῦ αὐτοῦ" ὅτι οὐδὲν διαφέρει, εἴτε ἑχὼν 
εἴτε ἄχων κατέλιπες τὴν πόλιν" ἡ γνώμη τοῦ YOU 0. 
ϑέτου χοινη" δύναται δέ τις βιαίως 11 xol οὐχ ἀλη- . 

ὅ0 ϑὼς χρώμενον τὸν κατήγορον δεῖξαε τοῖς πεπραγμένοις 

6 Ald, μοιχίας. 7 Ald. διαφέρειν. 8 Ald. κατὰ τὸν 
μοῖχόν. 19 Ald. Par. τελείας. recepi emendationem Dorvillii 
ad Charit. p. 487. 10 μὴ Ald. om. 11 Ald. τις eico 
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χρώμενος" τὸ μὲν γὰρ ξητούμενόν ἐστιν ὃ φόνος" οὗτος 

δὲ παρὰ τοῦ χρινομένου πέπραχταν᾽ ὃ δὲ φεύγων avri- 
τίϑησι τὴν μοιχείαν *? " τοῦτο δὲ τὸ τῆς μοιχείας ἔγκλη- 

μα ἀμφιβαλλεται" τὸ δὲ ἀμφιβαλλόμενον τρόπον τίνα 

QM 

ἐπέπρακτο" δῆλον οὖν, ὡς τῶν παρειμένων ἐστὶ xol σώ- ὅ 
ξεται x&v τούτοις ἡ τάξις" xol οὕτω μὲν ὃ τεχνικός" ζη- 

τητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν, εἰ πᾶσα ἀντίϑεσις pera 
Anyet: λύεται, ἐν τῷ xarà Μειδίου ὁ Δημοσϑένης τάξας 
τὴν ἀντίϑεσιν ovx ἐπήγαγε τὴν μετάληψιν, ἀλλ᾽ Opi- 
xag ἀπήντησεν" εἰπὼν γὰρ, τί λοιπὸν ἢ συγγνώμην αὖ- 
τῷ νεῖμαι δι᾿ ὀργὴν ἁμαρτήσαντι, ἐπήνεγκεν ὀργιζόμε- 
γος" τὶ ἴδιον ὀργιζομένον, καὶ τί ἴδιον ἐξεπίτηδες ὑβρί- 
ζοντος" εἰπὼν, ὅτι ὀργιζομένου μέν ἐστι τὸ παραυτίκα 

τὸ δεινὸν τὸν λελυπηχότα ποιεῖν" ὑβρίζοντος δὲ τὸ Op 
ἔγϑραν καὶ ἐκ πολλοῦ χρόνου τοῦτο ποιεῖν" ἡ μὲν οὖν 
ἀντίϑεσίς ἐστιν ἐκείνη ὀργῆς ἰδία, ἡ δὲ λύσις" ἀλλ᾽ ἣν 
μὲν ἄν τις ἄφνω τὸν λογισμὸν φϑάσας ποιῆσαι, δι᾿ og- 
γήν μὲ ἔνι φησὶ πεποιηκέναι, οὐχοῦν οὐχ ἔστι χατὰ με- 
τάληψιν" 4e οὖν ὁ τεχνικὸς ἐσφάλη λέγων, ὅτε πάντως 
καὶ ἀναγκαίως 7 μετάληψις ἕπεται" λέγομεν; 13 Ort οὐχ 
ἥμαρτεν 0 τεχνιχός" δυο γὰρ λέγει τρόπους τῆς μεταλή- 

ψεως, ἔνστασιν, ἀντιπαράστασιν" 14 ὧν ἡ μὲν ἔνστασις 

βίαιόν τί ἐστι xol ἄντιχρυς ἐχόμενον, ἡ δὲ ἀντιπαράστα- 

σις κατασκευάζει, ὅτε χαὶ ἀληϑὲς, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω προσ- 

ἥκεν᾽ ἔστιν οὖν κατὰ ἔνστασιν ἡ ὑπὸ Δημοσϑένους ógi- 
χῶς εἰρημένη λύσις" τὴν τέχνην κανταῦϑα ἐφύλαξε" τῇ 

γὰρ ἐνστάσει χέχρηται ὅλως ἐχβάλλων 15 τὸ μὴ δι’ ὁρ- 
γὴν αὐτὸν ἡμαρτηκέναι" ovx ἔστι δὲ ὑριχὸν, ὡς τινές 

φασιν" ἄτοπον γὰρ οὐδὲν, δὲ διττόν !Ó ἐστι τὸ τῆς με- 

ταλήψεως, 7 TQ χατὰ ἔνστασιν χρήσασϑαε τὸν ῥήτο- 

12 Ald. μοιχίαν. 13 Ald. λέγωμεν, ὅτι oUy ἢ ep ὃ 

rixv. 14 Ald. ἀντιπαράστασις. 45 Ald. ἐκβύάλ sequente la- 

cuna. 16 Ald. si0grov. . 17 Ald. μεταλύψεο;ς. 

10 

bd &n 

20 

25 
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ρα βίᾳ καὶ δυνάμδι τῇ συνήϑει χρώμενον" εἰ μὲν οὖν 
καὶ ἡμεῖς δυνησόμεθα τῇ βίᾳ χρήσασϑαι, μιμησόμεϑα 
τὸν ῥήτορα τῇ βίᾳ μόνῃ χρησάμενοι" εἰ δὲ μὴ, ἀντισεα-- 
ράστασιν εἰσάξομεν" οἷον εὐνοῦχον τις εὑρών" τοῦτο τὸ 

5 παράδειγμά... τινες ἀντιλήψεως εἰρήχασι, λέγοντες, ὅτε 
ἔφη δ ὡς μοιχὸν ἀνελεῖν" ἀλλὰ φαμὲν, ὡς ἐν τῇ ἄντι- 
λήψει ὁμολογούμενον. καὶ τέλειον εἶναι δεῖ τὸ ἀδίκημα" 
ἐνταῦϑα δὲ ἀτελὲς χαὶ οὐδαμῶς ὁμολογούμενον" ἄλλοε 

ἀντέγκλημά φασιν αὐτὸ, ἐγκαλέσει γὰρ ὡς ἣν τοῦτο πει- 
φῇ ϑεῖν, οὐδὲ οὗτοι χαλῶς" τὸ γὰρ ἀντέγκλημα ὡρισμένην 

ἔχει τὴν τιμωρίαν ἐχ τῆς τοῦ δράσαντος προαιρέσεως" 
τοῦτο ἐχ τοῦ νόμου ἔχεε τὸ ἐπιτίμιον" διὸ καὶ πρὸς τῇ 
ἀντιλήψει μᾶλλον εἶναι δεῖ, 

΄ 
*H ποιότης δὲ ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώπῳ λαμβάνε.. 

'! » 4 P1 e , * , 3 .ν e P! P 

45 ται" κἂν μὲν ἢ ὡρισμένον TO πρόσωπον , ἀπὸ παντὼν δηλαδὴ τῶν 

ἐγκωμιαστικῶν" εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, - εἶ qué» τῶν κρινομένων εἴη, 

οἷον πατὴρ εἶ τι τῶν προειρημένων ἐν τοῖς περὶ προσώπων, τὰ πα- 

φακολουϑοῦντα σκεψάμενοι λέξομεν " εἰ δὲ ἀόριστον πάντῃ, ἀπὸ τοῦ 

νῦν πεπραγμένου στοχαφτικῶς ἐξετάσομεν" τὶς ἣν τὸν παρελϑόντα 

40 χρόνον" xoi vig ἔσται μετὰ ταῦτα, εἰ ἀφεϑείη, εἴθ᾽ ἁλοίη" ἐπ᾽ 

ἀμφοῖν γὰρ τὴν ποιύτητα. ἐξετάζει. 

-ς 

Συριανοῦ, Σωπάτρου xà αρκελλίνου. 
Οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐπιλόγοις παραλαμβάνεται ἡ ποιότης, 

|, δὲ καὶ ἐπιλογικὴ, ἀλλὰ πανταχοῦ τοῦ λόγου" οὐ γὰρ μι- 

25 χρὸν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου συλλαμβάνεται" ἐξή-. 
τηται δὲ ὑπὸ τῆς ποιότητος" ΜΜινουχιανὸς μὲν τῶν ig^! 

αὑτὴν ἀποφαινόμενος, ἵνα, φησὶν, διχῶς ἐξετάξηται ἡ 
ποιότης ἐν ἐπιλόγοις τε καὶ κοινῇ, νῦν μὲν ἰδίᾳ, ὕστε- 
θον δὲ χοινῇ. Μητροφάνης δὲ ἄμεινον κεφαλὴν αὑτῆς 

go ξίναι καὶ τῶν ἀγώνων μέρος τὸ χρησιμώτατον" τοῦ ὅρου 
ἐχ πεπραγμένου καὶ λείποντος ὄντος, διὰ μὲν τῶν πρώ- 

18 Ald. ὅτι ε φησὶν ὡς μοιχὸν &. 4 ἐπ᾽ Ald. om. 
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των χέφαλαίων 3. τῶν ἀγωνιστιχῶν συνεισάγομεν εἷς TaU- 
τὸν τὰ πεπραγμένα τοῖς παρειμένοις" διὰ δὲ τῶν ἑξῆς 
αἴξομεν ἢ μειοῦμεν τὰ παρειμένα" ἔτι 3 δὲ λειπούσης 

| ἡμῖν εἰς ἔλεγχον τῆς τοῦ κρινομένου ποιότητος, εἰχότως 
: πρὸς 4 ἀναπλήρωσιν τῆς ὅλης ἀποδείξεως παραλαμβᾶνε- S 

ται ἡ ποιότης αὕτη, φυλαττομένης τῆς χοινῆς ποιότη- 

τος τοῖς ἐπιλόγοις" βέλτιον δὲ, 5. ὅτι μεταξὺ ἃ ἀγώνων χαὶ 

ἐπιλόγων ἐστὶν ἡ ποιότης αὕτη" πιστουμένη μὲν τὰς τῶν 

πραγμάτών δείξεις διὰ τοῦ φανέντος βίου, ὁδὸς δὲ τῇ 

χοινῇ ποιότητι ὁ ἤτοι τοῖς ἐπιλόγοις γινομένη" or ἂν 

γὰρ τοῦ αἰτοῦντος τὴν δωρεὰν 7 τὸ ἦϑος ἐπιδείκνυμεν, 
καὶ ὅτ᾽ ἂν ἀποφήνωμεν πολλὰ καὶ ἄλλα τῷ παρόντι ὃ 

πράγματι παραπλήσια βεβουλευμένον χαὶ διαπραξάμενον, 
ὁᾷον χαὶ περὶ τοῦ παρόντος πεῖσαι δυνάμενον" χαὶ TOU- 

ycvriov, εἰ ὃ πρὸς τὴν δωρεὰν ξνιστάμενος ἀποδεῖξαι 

δύκαιτο 5 μηδὲν τοιοῖτον πρότερον μήτε βουλευσάμενον 
μήτε πράξαντα, ἔσται πιϑανώτερος καὶ τὸ παρὸν δια- 
σύρειν ἐπιχειρῶν" καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν κατὰ χρίσιν" Or 
ἂν ἐξετάζωμεν τοῦ ἱεροσύλου τὸν βίον, καὶ τῶν ἤδη yt- 
γεμημένων αὐτῷ πολλὰ παραπλήσια πεπραγμένα ἐπιδει- 
κνύειν ἔχωμεν, xal ἀπὸ τῆς ἡλιχίας πολλὰ καὶ δεινὰ rt- 
τολμηκὼς φαίνοιτο, οὐδεὶς ὡς ἰδιωτικὰ χλέψαντος ἀνέ- 
ξεται" dx γὰρ τῶν ἐναντίων σύστασιν ἂν λάβοι, 0r ἂν 
μηδὲν αὐτῷ φαῦλον πεπραγμένον ἔγωμεν *? ἐπιδεικνύ- 
γαι" -χἀχεῖνο δὲ συστήσομεν τὸ ἀτελὲς ἐπὶ τῶν κατὰ αἵἴ- 
τησιν ἀπὸ τοῦ προάγοντος βίου" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ςφιλο- 

2 Ald. xe Tü». ἢ Ald. fu πούσης. Pár. δὰ. 

dit δὲ, sed idem habet πούσης sine lacunae nota. Seripsi λει- 

πούσης. ἃ Ald. et Par. π ἀἄναπλήρωσιν. Supplevi πρός. 
5 Ald. βέλτιον ὃ ὅτι. 6 Ald. κοινῇ ποι. “ἤτοι. etiam 

in Par. 7o: sine lacunae signo. 7 post δωρεὰν lacuna est in 

Ald. Nihil deest. . 8 Ald, παρόν. Par. vago. Scripsi παρ- 

ὄντι. 9. Ald. δύνετο. 10 Ald. ἔχομεν. 
— 

25 
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cógov, ὅταν πολλὰς xol ἀγαθὰς προσούσας αὐτῷ πρά- 
ξεις λέγωμεν **. xol τὴν προαίρεσιν ἐξετάξζωμεν τοῦ βίου, 

ὅτι ἐγχρατώς͵ ἀεὶ xal κοσμίως ἐβίω" xal οὐ μόνον τοῦ 

παρόντος ἕνεκα ἄξιος τοῦ γέρως, ἀλλὰ xal ἄλλων πολ- 
δ λῶν" ἐξετάζεται δὲ ἡ ποιότης κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, 
τὸν παρεληλυϑότα καὶ ἐνεστῶτα xol μέλλοντα" ἐξετά- 
ζεται γὰρ, rig ὁ πρὸ τούτου βίος αὐτοῦ" ὁ δὲ ἐνεστὼς τὰ 
παρόντα xol χρινόμενα ἔχει" ὁ δὲ μέλλων ἀπὸ τούτων 
στοχαστιχῶς εἰσαγεται" γίνεται δὲ, φησὶν, ἀπὸ τῶν πα- 

40 ραχολουϑούντων τῷ προσώπῳ * ἔστι δὲ τὰ ἐγχωμιαστικὰ 

κεφάλαια, τὸ γένος, ἢ’ ἀγωγὴ, τὰ ἐπιτηδεύματα, al 

πράξεις * XV μὲν ῇ ὡρισμένον τὸ πρόσωπον, ἄν, φησὶν, 

ἢ κύριον τὸ πρόσωπον, οὗ ἢ ποιότης ὥρισται ἐν ταῖς 
ἱστορίαις: τὰς κατασχευὰς καὶ ἀφορμὰς ληψόμεϑα ἀπὸ 

46 πάντων τῶν ἐγκωμιαστικχῶν, κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον im 
τοῦ προσκειμένου προσώπου. εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, 
οὐ γὰρ φύσει τὰ τοιαῦτα ἀόριστα, ἀλλὰ τρόπῳ τινὶ ὡς 
πρὸς τὸ κύριον" OU τὴν ποιότητα ἰδίαν ὡρισμένην £yo- 

μὲν ἐν ταῖς ἱστορίαις. χριγομένων δὲ λέγει τῶν ἐξέ- 
τασιν ἐπιδεχομένων" εἰ δὲ ἀόριστον Y? πάντῃ. ἀό- 
pigra καλεῖ τὰ ποιότητος ἀμοιροῦντα" ἀναληπτέον δὲ 
τὸν λόγον" εἰ μὲν οὖν κύρια, φησὶν, εἴη χαὶ τῶν ὧρι- 
σμένων, ἀπὸ γένους καὶ τῶν ἄλλων ἐγχωμιαστικῶν, κα- 
τασκευάξομεν τὴν ποιότητα, οἷον ἐπὶ γένους. ὅτι οὐ χρή 

45 διὰ γένος αὑτὸν σώξεσϑαι, οὐδὲ γὰρ χρηστὸν τὸ γένος " 
^ εἰ δὲ τῶν εὐπατριδῶν τις qv, οὐδ᾽ οὕτω συγχωρεῖν ἔδει 

οὕτω τῇ τοῦ γένους λαμπρότητι χαριζομένους, ἀλλὰ τοὐ- 
γαντίον μειξόνως χολάξειν, 0r, ix τοιούτων γεγυνὼς καὶ 
τοιαῦτα ἔχοντα παραδείγματα ἑαυτὸν χαὶ τὸ γένος κατ- 

30 ἤσχυγεν, ὥσπερ ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πε-- 

ποίηχεν, ἐν ᾧ λέγει γένους ἕνεχα νὴ Δία; καὶ τίς ovx 

οἷδε τὰς ἀποῤῥήτους αὐτοῦ γονάς; καὶ ἐκ παραδείγμα- 

20 

41 Ald. λέγομεν. 12 Ald. ἄλλως. 
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τὸς κατεσχεύασεν Pmayayw»* λέγεται τοίνυν ποτὲ xarà 
LI Ly , , 3 , LI , 

τὴν παλαιὰν ἐκείνην εὐδαιμονίαν AdAxifieóny γενέσϑαι " 
[4 M. , , ^ c - et 1 
e σχέψασϑε τίνων εὐεργεσιῶν ὑπαρχούδωὼν καὶ οἵων δή 

τότε πρὸς τὸν δῆμον, πῶς ἐχρησαντο vuov οἱ πρόγα- 
4 M ἢ € M * - τ 8 

yoL, ἐπειδὴ βδελυρὸς xol υβριστῆς wero δεῖν εἰναν καὶ ὅ 

οὐχ ἀπεικάσαι Μειδίαν ᾿Αλχιβιάδῃ βουλόμενος, τρύτου 
μέμνηται τοῦ λόγου" οὐχ οὕτως εἰμὶ ἄφρων οὐδ᾽ ἀπό- 

2944232 ce) 3e Y » ) - «t 3 
σληχτος, ἀλλ᾽ ἵν εἰδῆτε, ὦ ἀνδρες “9ηναῖοι, ott ov- 

δέν ἐστιν, οὗ γένος, οὗ πλοῦτος, οὐ δύναμις, ὃ τοῖς 
» cC€ - P "3 ΩΝ , , . 

πολλοῖς υμων, ἂν υϑρις προσῇ), προσῆκει φέρειν δεῖ δὲ 10 

ἐπὶ τῶν χυρίων τὴν ἐξέτασιν ποιοῦντας, μὴ ἀπὸ τοῦ γέ- 

vovg, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀληϑῶς ἐγκωμίων, ἀλλ᾽ 
τῶν πράξεων ἄρχεσθαι, ὃ ἐστὶ πρόσφορον 1" τῷ vmo- 
κειμένῳ ἐγκλήματι" ὅτ᾽ ἂν διὰ τῶν πράξεων ἀποδείξω- 
μὲν, ὅτι ἀχύόλουϑά ἔστι ταῦτα ἐχείνοις, τότε χώραν ἕξει 45 - 
καὶ J περὶ TO γένος ξήτησιβ" καὶ μετὰ τὸ γένος πάλιν ^ 

ἐπὶ τὰς πράξεις ἥξομεν" τὰς μὲν χρηστὰς, εἴ τινες xol 
ὑπεῖεν, ἀποσιωπῶντες ἢ διαβάλλοντες, ὡς τὴν τῆς τριη- 

ραρχίας ἐπίδοσιν Μειδίου Δημοσϑένης ἔδρασεν, τὰς δὲ 

φαύλας ἐπεξεργαζόμενοε" οὕτω μὲν οὖν χρηστέον κατ- 20 
ηγοῤοῦντας, τοὐναντίον δὲ ἐγχωμιάζοντας. Εἰ δὲ ἄλ- 
λως ἀόριστον" τουτέστιν, εἰ δὲ μὴ εἴη χύριον, σχε- 

πτέον πάλιν, εἰ τῶν κρινομένων ἐστὶν ἢ οὔ" xiv μὲν 
εἴη τῶν χρινομένων" ὡς τὸ πατὴρ ἢ δοῦλος ἢ τι τῶν 
ἄλλων, διὰ τῆς παρ᾽ αὑτοῖς καϑολικῆς ποιότητος ἐξ- ης cc 
ἑτασϑήσεται, τὴ οἰκείᾳ ποιότητι ἕχαστον" εἰ μὲν εἴη πα- 
TO, ἔχει τὴν ἔμφυτον τῶν προπατόρων χρηστότητα, 
οἷον ὅτι φιλόστοργοι, ὅτι γρηστοὶ, ὅτε σώφρονες" εἰ δὲ 
νέος πλούσιος, τὴν τῆς ἡλικίας ἀφροσύνην μετὰ τῆς τοῦ 
πλούτου τρυφῆς" εἰ δὲ στρατηγὸς, τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς go 
Oyxov, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ἐχ τῶν προσώπων" 

πρὸς τὸ οἰχεῖον κατασχευάσομεν τὴν ποιότητα" εἰ δὲ, 

13 Ald. πρόσφονον. 
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πάντῃ ἀὐρισέον τὸ πρόσωπον εἴῃ καὶ μὴ ἔχον ποιότη- 

τα, ἐφεῦρε xal τούτῳ τινὰ εὐπορίαν " τέχνη" ἐχλειπού- 

σης γὰρ παντῇῃ τῆς ποιότητος διὰ τὸ εἶναι͵ ἀόριστον, 

εὑρέ τινα μέϑοδομ ὃ τεχνιχὺς, δι᾽ ἧς ̓ χρήσασϑαι τῷ xt- 

5 φαλαίῳ δυγησόμεϑα". ἀπὸ γὰρ τοῦ πεπραγμένου ἦϑος 

ἀναπλάττειν δεῖ τῷ πράγματι, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτά- 

guo» διορύξαντος" ἐν τούτῳ τὸ μὲν πρόσωπον ἔποιον, 

ἀόριστον γάρ᾽ ἀπὸ δὲ “τοῦ. πραχϑέντος ὅάδιον ἢϑος 

περιϑείναι. τῷ προσώπῳ" ὃ γὰρ ἐλπίδε κέρδους διορύ- 

40 ξας κενοτάφιον, παντὸς μὲν ἥττων ὁ τοιοῦτος, ὀλίγον 
δὲ τῶν ἄλλων φροντίζων, ϑρασὺς, ἀσεβὴς, μηδὲ αὐτῶν 
τῶν κατοιχομένων ** λόγον ποιούμενος" στοχαστικὴ ἡ 

τοιαύτη χατασχευὴ, TO ix τῶν πεπραγμένων τὰ μὴ πε- 

πραγμένα ἐλέγχειν" οὐ μόνον δὲ τὰ παρελϑόντα, ἀλλὰ χαὶ 
45 τὰ μέλλοντα κατασχευάσομεν ἐχ τοῦ πεπραγμένου" oU 

μόνον γὰρ διέξιμεν, τίς ἣν ἐπὶ τοῦ παρελϑόντος, ἀλλὰ 
xod τίς εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον ἔσται ἁλοὺς 3 ἢ ἀφεϑεὶς, 

ὅτι ἁλοὺς μὲν σωφρονέστερος ἢ μετριώτερος , ἀφεϑεὶς 

δὲ ϑρασύτερος καὶ χαλεπώτερος, ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ 
“οχατὰ Μειδίου, ἔνϑα λέγει, ὅτι εἰ ϑέλετε μαϑεῖν, ὁποῖ- 

ος ἔσται ἀποφυγῶν, σχέψασϑε Ἐξ. ἐχ τῶν μετὰ τὴν y&- 
ροτονίαν χρόνων. ἐστέον δὲ, ὡς διπλῆ τίς ἐστιν 3] σοι-- 
ὅτης, Ug μὲν τοῦ προσώπου ἰδία, περὶ ἧς εἰρήκαμεν, 

E δὲ χοινὴ παντελῶς: καὶ ἐπιλογικὴ , ἐν 7] οἱ ἐπέλογοιε 

226 τάττονται. 

"H γνώμη ὡσαύτως ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἐξετασϑήσεται, ποίᾳ γνώμῃ τόδε τι 
ἔπραξεν" καὶ ποίᾳ D» κατηγορεῖ ἢ ἀντιλέηει καὶ τὰ ὁὑμοια. 

Συριανοῦ. Μετὰ ? ταῦτα γνώμης αἴτησις du- 
80 πίπτει, παρὰ τοῦ κατηγόρου “μὲν χινουμένη, λυομένη δὲ 

14 Ald, κατηχομέγων. 45 Ald. σκέψασθαι. 16 Ald, 
ποιότητος. 1 Ald. h. 1. et paullo post ποῖα γνώμη. Σ 
Ven. μετὰ δὲ τ. 
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εν - , ν᾿. * * , — ὑπὸ τοῦ φεύγοντος. χρώματι. οἷον ἐπὶ TOU ἱεροσύλου τοῦ 
ὑφελομένου ? ἰδιωτικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ" ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ 

ι 

« - 4 , , «t 3 L] A : , 

ἱεροσυλεῖν ἐβούλου, τίνος ἕνεκεν ov πρὸς ἰδιώτου παρ- 
^ ελϑὼν οἰκίαν ἐλήστευσας; Ὃ τοίνυν φεύγων πρὸς τὴν 

αἴτησιν τῆς γνώμης χινήσει γρῶμα συγγνωμονιχὸν, ὡς ἅ 
λαϑεῖν ἤλπιζον μάλλον ἐξ ἱεροῦ χρήματα λαμβάνων" oi 
γὰρ “φύλακες ἐν ἑορταῖς ἀεὶ χαὶ μέϑαις ὄντες ἀπερίο- 
πτοι τῶν φυλαττομένων εἰσί" τὰ δὲ οἴκοι κείμενα φυλά- ᾿ 
xov καὶ προφυλάχων ἀξιοῦται παμπόλλων κινήσει δὲ 
καὶ 0 φιλόσοφος γνώμην" εἴρηται γὰρ ἐν ταῖς αἰτή- 10 
σεσι τῶν δώρων, O πρῶτος λέγων xoci χατηγόρου ra- 
ξιν ἐπέχει, ὁ δὲ ἀντιλέγων τοῦ φεύγοντος “ ὁ τοίνυν qu- 

"^ λόσοφος κινήσει τοιᾶνδὲ γνώμην" 5 ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ καϑ- 
ελεῖν ἔσπευδον τὴν τυραννίδα, τίνος ἕνεκεν ἐμαυτοῦ περι- 
φρονήσας ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν ἐχώρουν καὶ λόγοις ἐλαύ- 
νειν τὸν τύραννον ἐπειρώμην, ὃν ὁπλιτῶν φάλαγγες τό- 
σαι καὶ τόσαι μέχρι χαὶ σήμερον 9 ἔδρασαν οὐδὲ ἕν" 
ὃ δὲ ἀντιλέγων frpóg ταῦτα κινήσει γρῶμα κατὰ διά- 

4 bj E 

γοιαν τοιώνδε" αλλ ἤδη σαϑρὰν ἐγνωχὼς εἴναν τὴν τυ- 
ραννίδα πείϑειν τετόλμηκας ἄνϑρωπον αἱρετωτέραν ἤδη 20 
τῆς ἄχρας 7 ἡγούμενον τὴν φυγήν. ἰστέον δὲ, ὡς τινὰ 
μὲν τοῖς üpuxoig ζητήμασι γρωμάτων ῥάᾷδιόν ἐστιν εὑ- 
ρεῖν, τινὰ δὲ, ἅπερ xol ἄπορα γρώματα καλοῦσιν ol 
τεχνικοὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ ὃ κενοτάφιον διορύξαντος ? ἐπὶ 

τε TOU εὐνούχον τοῦ χρινομένου μοιχείας" ὅταν οὖν δυς- 25 

,χερές 5 χρῶμα εὑρεῖν τῷ φεύγοντι καὶ ἄπορον ἢ πρὸς 
τὴν αἴτησιν τῆς γνώμης ἀποχρίνεσϑαι, τοιῷδε λογισμῷ. 
χεγρῆσθϑαι προσήκει" καὶ βιαιότερον προσάγειν 19 τὸ 
χρῶμα κατὰ διάνοιαν, ὡς δίκαιόν ἐστι πρὸς τὴν τῶν 

3 Ven. rà ἰδιωτ. ἃ Ald. et Ven. γνώμῃ. Par. γγώμη». 
5 Ald. γνώμη. 
τὸ Ven. om. 

Ven. ἐπάγειν. 

6 Ven. τήμερον. — 7 Ald. τῆς ἄκροις. 

9 Ven. add. xoi κρινομένου τυμβωρυχίας. 

8 

10 
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πραγμάτων ixccrors φύσιν ἀποβλέπειν" χαὶ τὰ ὀνόματα 
σαφῶς ἐξετάζειν, ἐπὶ τίσιν ** ὁ νομοϑέτης ταῦτα διώ- 
θισεν" πρόδηλον γὰρ, ὡς τυμβωρύχους μὲν ἀναγορεύει 
τοὺς κέρδους ἕνεχα τὰς τῶν χειμένων διορύττοντας ϑη- 

$ xag, καὶ ταῦτας ἐσθῆτος 1 ἢ χρυσίου γυμνὰς ἀποδείξαν-- 
τας ἐγὼ δὲ οὐδὲν "ὁτιοῦν εἰληφὼς ix τοῦ τάφου πεφώ- 
ραμαι" πάλιν ὁ νομοϑέτης μοιχοὺς ἀποχαλεῖ τοὺς τῶν 
γυναικῶν 532 σωφροσύνην διιμφϑείραντας καὶ παῖδας, ἐξ 
ὧν ἥκιστα ϑέμις,' ποιουμένους, οὐχὲ τοὺς 135 σπείρειν 

40 ἀδυνατοῦντας καὶ τοῖν γενοῖν ἑχατέρου διὰ δυσδαιμονίαν 
τὴν φύσιν ἀρνησαμένους " τίρ γὰρ ἂν τῶν ἀδυνάτων egg; 
τίς δ᾽ ἂν ἀδικεῖν μὴ δυνάμενος τὰς τῶν πλημμελούντων 
ἀγαπῴη προσηγορίας; ** 

Σωπάτρου καὶ Μαρχελλίνου. Γνώμην ἐνταῦ- 
48 Da χαλεῖ τὴν τοῦ πεπραγμένου αἰτίαν" τίνος ἕνεχα xci 

διὰ Tí ἔπραξε, καὶ ξητῆσει αἰτίαν εὐπρόσωπον" λαμβά- 

γεται δὲ ἡ μὲν αἰτία τῇ γνώμῃ, καὶ τρόπον τινὰ συμ- 

πλέχεται. δεῖ δὲ, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ παραδείγμασι χρη- 

σϑαι. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ ποιότητι εἰρήκαμεν, ὅτι μεταξὺ 
20 ἀγώνων ἐστὶ xoi ἐπιλόγων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς γνώμης 

΄σ 

εὑρίσκεται" τὰς γὰρ ἑἐπαινουμένας τῶν π πράξεων. αὑτὰς 
καϑ'᾽ ἑαυτὰς διαβαλεῖν οὐ δυνάμενοι Ex τῆς αἰτίας xai 
τῆς τοῦ δοάσαντος γνώμης τοῦτο ποιοῦμεν λέγοντες, 
au - — 

11 Ald. τοῖσι, 412 Ven. tz» ouqo. 135 Ald. vov. 44 

Ven, addit: μετὰ δὲ ταῦτα ἐμπίπτουσιν dy τοῖς ὑρικοῖς πρρβλήμα--: 

σιν ἀντιϑέσεις ἀντιϑετικαί τε καὶ μεταληπτικαὶ, δρικαί τε xai aro 

χαστικαί" λύονται δὲ αἷ μὲν ἀντιϑετικαὶ μεταλήψει, αἵ δὲ δρικαὶ 
ἀνθϑορισμῷ τε καὶ συλλογισμῷ, ai δὲ στοχαστικαὶ βουλήσει καὶ Óv- 

γάμει" οὐκ ἐν πᾶσι δὲ τοῖς ὑρικοῖς προβλήμασιν αἷ ἔξωϑεν ἄντι-- 

ϑέσεις ἐμπίπτουσιν" τῶν γὰρ ὥρων κατὰ ἐνέρχειαν ὄντων ἢ κατὰ 

πρόσωπον ἢ κατὰ τόπυν, κατ᾿ ἐνέργειαν μὲν, ὡς ἐπὶ τοὺ τὰ ἰδιω- 

τικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελομένου καὶ κρινομένου ἱεροσυλίας, κατὰ 

πρόσωπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ “τὸ κενοτάφιον, διορύξαντος, ini μόνων 
, 
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ποίᾳ γνώμῃ τοῦτο πεποίηχεν" ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης xa- 

τὰ Μειδίου ἐν τὴ ἐπιδόσει τῆς τριήρους ἐποίησε λέγων" 
τίνος χάριν ἐπιδέδωκεν; οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ φεύγοντος 
τὴν αἰτίαν τοῦ πεπραγμένου ζητήσομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 

τοῦ κατηγόρου τίνος ἕνεχα κατηγορεῖ" ὡς Δημοσϑένης 

ἐν τῷ κατ᾽ Αἰσχίνου δεδήλωχεν, τίνος ἕνεχα προείλετο 
κατηγορεῖν" ἀνατρέψας γὰρ τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς ἀντισυ- 
κοφαντεῖν εἵλετο, βούλεται καταλιπεῖν μόνον αἰτίαν τὸ 
δίχαιον, ὅτι μετὰ τοῦτο μόνον τὴν κατηχορίαν πεποί- 

ηται" ἔστι δὲ μάλιστα τὸ μέρος τοῦτο τοῦ λόγου ἐλεγ-- 10 

χτικώτατον, καὶ εἰς ἀπορίαν ἱκανὸν ἐμβαλεῖν τοὺς φεύ- 
γοντας" καϑίστησι γὰρ εἰς ἐρώτησιν καὶ ἐξέτασιν, ποιᾳ 227 

γνώμῃ 0 ἐγκαλούμενος τὸ ἐγκαλούμενον πέπραχεν" οἷον 
ποίᾳ γνώμῃ ὃ χρινόμενος τυμβωρυχίας ἐπὶ τὸ κενοτά- 

guo ἤλϑεν, καὶ ὁ χρινόμενας ἱεροσυλίας ἐπὶ τὸ ἱερόν. 18 
“Ὅρα πῶς εἰς ἄφυκτον. χαϑίστησε τὸν λόγον, ὥστε ἀναγ- 

χαάζεσϑαι μὲν ὁμολογεῖν, τῆς δὲ ἥττονος ἀξιοῦν τιμωρίας 
τυχεῖν, ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς προαγοῦσι χεφαλαίοις διαγω- 

γισάμενοι χαὶ δόξαντες ἀμιλλᾶσϑαι πρὸς τὸν κατήγο- 

ρον περὶ τοῦ ἐγχλήματος ἐν τούτῳ πάντως ἀποχλείονται 20 

τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ κατὰ πρόσωπον τῶν δρικῶν προβλημάτων 

. ἔξωϑεν. κινοῦνται ἀντιϑέσεις, ὥσπερ ἐπί τε τῇ τοῦ ἱεροσύλου $ ovy- 

χνωμονικὴ , ὡς ἔφαμεν" xul αὖϑις ἐπὶ τοῦ εὐνούχου συγγνωμονικῆ 

ἔρωτα μόνης ὄψεως αἰτιωμένου, καὶ ἐπὶ τοῦ συνέχῶς ἐπανατεινομέ- 

yov πλουσίου ἀντιληπτικὴ, λέγοντος, ὡς ἔξεστιν, ὕπως ἄν τις βού- 

λοιτο κινεῖν τὼ χεῖρε᾽ παίειν δὲ προπετῶς εἴργουσιν οἷ νόμοι" ἃς ὃ 

κατήγορος λύσει ἁπάσας μεταλήψει" λυτικὴ γὰρ πασῶν τῶ» δικαιο- 

λογικὼν 5 μετάληψις" ἣ μὲν οὖν τῶν πάντῃ ἁπλὼν δρικῶν προ- 

βλημάτων διαίρεσις τοιαύτη τίς ἐστιν. ἱστέον δὲ, ὅτι οἱ ἔχοντες ὅροι 

"ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνού- 

xov τοῦ διὰ μοιχείας ἀνῃρημένου, καὶ τοῦ ᾿Αϑηναίου ἀϑλητοῦ τοῦ 

ὡς ἀπόλιδος κωλυϑέντος ὑπὸ ᾿Ηλείων ἀγωνίζεσϑαι, ἁπλοῖ μέν εἶσιν 

τῷ ἔχειν ünuÀa τὰ κεφάλαια κι v, À. p. 228. Ald. 

, Y 
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τοῦ τοιούτου" ἐξετασϑήσεται δὲ xol χατὰ τοῦ χατηγό- 
ρου ἡ γνώμη, ὅταν εὑρίσχωμεν διαβολήν τινα χατ᾽ αὖ- 
τοῦ, τίνι γνώμῃ ἐπὶ τὴν χατηγορίαν ἀπήντησεν, xo πα- 
Ai ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, 0r ἂν ὃ ἐνιστάμενος διαβάλλῃ 

5 λέγων, ὅτι οὐχ εὐνοίᾳ οὐδὲ τὴ χάριτι περὶ τὴν πόλιν 

ἐπὶ τὸ πεῖσαι τὸν τύραννον ἤλϑεν, οὐδὲ καϑελεῖν ϑέ- 

λων τὸν τύραννον" ἀλλὰ συσχιάσαι βουλόμενος τοῦτο 
ἐποίησεν, ἐπειδήπερ ἐν ἀσϑενείᾳ λοιπὸν sv τὰ τῆς τυ- 
ραννίδος. χαὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ζητημάτων ὁμοίως 

10 διερευνήσομεν ἑκατέρωϑεν τὰς γνώμας, ἔνϑα ἂν ἐγχωρῇ, 
καὶ ταῖς τοιαύταις ἐξετάσομεν μεϑόδοις . ^ πολλαχῶς δὲ 

ἐν τῷ ἔργῳ παραλαμβάνεται ἡ τῆς γνώμης ἐξέτασις " 
ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις μέρεσε μεριχῶς καὶ εἰς ἑτέρων 
κατασχευὰς εἰσάγεται, ἐνταῦϑα δὲ προηγουμένως καϑ' 

45 ἑαυτὴν, οἰχεῖος γὰρ αὐτῆς ὃ τόπος. 

Ἢ μέντοι κοινὴ ποιότης συμπεπλεγμένως ἐνταῦϑα τῇ ποιότητι του 

προοώπου καὶ τῇ γνώμῃ ἐξετασϑήσεται. 

“Σωπάτρου καὶ “Μαρχελλίνου. Ἐνταῦϑα χοι-- 
"iv ποιότητα δηλοῖ τοὺς ἐπιλόγους , τὸ δὲ ἐνταῦϑα avri 

20 τοῦ ἐν τῷ ὅρῳ᾽ ἤδη δὲ ἡμᾶς ὁ τεχνιχὸς ἐδίδαξεν ἐν τῷ 

στοχασμῷ, τί ἐστιν ἡ κοινὴ ποιότης" χοιγὴ γὰρ ποιότης 
ἐστὶν ἡ χαϑόλου δηλονότι παντὸς χοινοῦ προσώπου 
διαβολὴ, ὡς ἐν τῷ χοινῷ τόπῳ κατὰ παντὸς ῥήτορος ἢ 

xara παντὸς στρατηγοῦ, ἢ μοιχοῦ, ἢ τυράννου, ἢ ὃ τι ἂν 

'257 7] τὸ προκείμενον χαὶ ἐμπίστον" συμπλέχεται δὲ, φησὶν, 

ἢ κοινὴ ποιότης τῇ ποιότη My τοῦ ὑποκειμένου προσώπου" 

διπλὴ γάρ ἐστιν, ὡς εἴπομεν, ποιότης, ἡ μὲν ἰδία τοῦ 

χρινομένου προσώπου, ἡ δὲ κα Poloni" ἀλλ᾽ ἡ μὲν xt- 

φαλαίου χώραν ἐπέχει, ἡ δέ ἔστιν ἐπιλογικὴ" σφόδρα 

80 δὲ ἀναγκαία ἡ διαβολὴ χαὶ ἢ ἰδία ποιότης τοῦ προσω- 

soy ἐν ὅρῳ διὼ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἐν αὐτῷ τὸ πεπραγμέ- 

: yov 
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vov* ληψόμεϑα δὲ τὴν διαβολὴν καὶ τὸν ἔπαινον ἀπὸ 
τῆς ποιότητος τοῦ ὑποχειμένου προσώπου ἢ καὶ τῆς πρά- 
ξεως" οἷον τὸν ἱερόσυλον χρινόμενον διαβαλοῦμεν καὶ 
ἀπὸ τοῦ ἄλλου βίου" λέξομεν γὰρ, ὅτι ἐξ ἀρχῆς Tov 
οὗτος ἦν τολμηρόξ᾽ ᾿πάλιν ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τὸ ἐναν- 5 

τίον, ὅτι χοσμίως ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνδρείως ἐβίωσεν" ἀναγ- 
καιότατον δὲ τὸ τῆς χοινῆς ποιότητος᾽ πρὸς γὰρ οὕτως 
ἰσχυρὸν κεφάλαιον τὸ προηγησάμενον ὁ. φεύγων οὐδὲν 
ἕξει ἀντιϑεῖναι, εἰ μὴ ἄρα τι ὑπόϑεσις διδοίη, πλὴν 
ἔλεον καὶ τὰ συγγνωμονικὰ καὶ οἶχτον, οἷς χρήσεται 10 
συστῆσαι δυνάμενος τὴν ἑαυτοῦ γνώμην" ταῦτα δὲ ἐστιν 
ἡ κοινὴ ποιότης, τουτέστιν οἱ ἐπίλογοι, olg καὶ τὰ τε- 

λικὰ ἐν ταῖς ἐχβάσεσι μάλιστα συνῆπται κεφάλαια" 
ἔστι δὲ, ὡς ἐμάϑομεν, τὸ νόμεμον, τὸ δίκαιον, τὸ συμ- 
φέρον, τὸ καλὸν, τὸ ἔνδοξον, ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους * κοι- 15 
ψοὺς γὰρ ἔφαμεν εἶναι τοὺς ἐπιλόγους, οὃς ὅπως ἐξ- 

ἑταστέον, ἐν στοχασμῷ δεδηλώχαμεν" ἐνταῦϑα δὲ xa- 
χεῖνο προρϑετέον, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τὰ παρα- 
δείγματα πλείστην ἐσχὺν ἔχει, ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν ὁμοίου 
γεγενημένου τινὸς τῷ νῦν ἐγκαλουμένῳ ἢ ἢ συγγνώμης δεῖ- 30 
ἕαι τυχόντα τὸν ἐγκληϑέντα, ἢ φιλανϑρώπως διατεϑέν- 
τας τοὺς διχάσοντας, ἢ πάλιν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπὶ με- 

χροτέρων ἐγκλημάτων μείζω Y τιμωρίαν εἰςπραξαμένους" 
ἐχ τῶν τοιούτων γὰρ συνιστάναι τοὺς ἐπιλόγους χρή" 

πάλιν δ᾽ αὖ δεῖ ἐλέγχειν τὰ 'παραδείγματα, ταῖς ἰδρό- 25 | 
τησιν éxácrov τὸ ἴδιον ἐπισκοπούμενον ἐν ταῖς γενι- 

καῖς κοινωνίαις" τὸ μὲν γὰρ ἱκανὸν συναρπάσαι, λέγω 
δὴ ἡ γενικὴ χοινωνία, τὸ δ᾽ ἱκανὸν συνδιελέγξαι, τὸ ^ 
χάσαι τὴν ἱχάστου ἰδιότητα, ποῖον μὲν τὸ προχείμει 
ποῖον δὲ ἐχεῖνο, ὃ παραβάλλεται" ἔστε δὲ σαφῶς τὴν 

γικὴν χοινωνίαν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου μαϑεῖν, ἐν ᾧ 
μοσϑένης τὸ περὶ τοὺς “Ἑρμᾶς ἔργον "inii 

1 Ald, μείζων. : 
Rhetor. lY. 3 
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τὴν περικοπὴν ἀντεξετάζων συνήρπασε τῇ γενικῇ χοι- 
γωνίᾳ, ὅτι καὶ τοῦτο περὶ ϑεοὺς κἀκεῖνο" πάνυ δὲ δει- 

γῶς καὶ τὸ ἀμφισβητούμενον ὡς ὁμολογούμενον" ἄδη- 
λον γὰρ 9v, εἰ ᾿Αλκιβιάδης ἐποίησε" xol τὸ χατ᾽ εἶδος 

8 ovx, ἐξετάσας, οὐδὲ γὰρ εἶπε τὸ κονδύλου; 3 δοῦναι καὶ 
ἐσθῆτα ? χαταῤῥῆξαν καὶ χρυσοῦς διαφϑεῖραι στεφά- 
γους ὅμοιον τοῦ καταχόψαι τοὺς Ἑρμᾶς" ἀλλὰ τῇ γε- 

γικῇ κοινωνίᾳ προσεχρήσατο, εἰπών". τὸ δὲ ὅλως ἀφανί- 
ξειν ἱερὰν ἐσθῆτα ἔσϑ᾽ ὃ τι τοῦ ᾿ περικόπτειν τοὺς Ἑρμᾶς 

40 διαφέρει; ὅρα τοίνυν, ὅτι τεχνικῶς οὐχ ἐπεξῆλθεν Exay 
στον, ἵνα φωραϑῇ συναρπάζων, ὃ δὲ φεύγων τοῖς TOL- 
. ούτοις τὰ κατὰ μέρος ἐπεξιὼν ἐξελέγχει ψευδόμενον" 
ταῦτα δὲ πάντα οὐχ ὁρίσαντες καϑ᾽ ἑαυτὰ ἐξετάζομεν" 

9— ἀλλ᾽ ἀναμιγνύντες τὴ χοινῇ ποιότητι τοῦ προσώπου, χαὶ 

45 τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης" ὃν δὲ τρόπον χρὴ τὴν διαβο- 

λὴν τοῦ ἐλέου ? ποιεῖσϑαι, μεμαϑήχαμεν ἐν στοχασμῷ. 

Ὥσπερ δὲ στοχασμῶν εἴδη πλεῖονά ἐστιν, οὕτω καὶ ὅρων" καὶ 
ἁπλοῦς μὲν ὃ προειρημένος, οἵ δὲ ἄλλοι διπλοῖ εἶσιν. 

“Συριανοῦ. Τῶν ὅρων οἱ μέν εἶσιν ἁπλοῖ, οἱ δὲ 
20 διπλοῖ" xoi τῶν ἁπλῶν οἱ μὲν αὐτὸ τὸ κρινόμενον ἔγουσε 

καὶ ζητούμενον "ὡς ὁ τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου πέ- 
vir. ἐχϑρῷ τὰς χεῖρας. χρίνεται γὰρ ἡ ὕβρις, καὶ ξη-- 
veirou, εἰ τὸ ἐπανατείνασϑαι τὰς χεῖρας ὕβρις ἐστίν" οἱ 

δὲ ἕτερον μὲν τὸ χρινόμενον ἔχουσιν, ἕτερον δὲ τὸ ζη-- 
25 τούμενον" οἷον νόμος, τὸν ἄπολιν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ μὴ ἀγω- 

γίζεσϑαι. ᾿άἀϑηναῖον ἀϑλητὴν μετὰ τὰ Μηδιχὰ βουλό- 

μενον ἀγωνίξεσϑαν κωλύουσιν ᾿Ηλεῖοι, καὶ κρίνουσιν αὖ- 
τοὺς ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ τῶν Au puxrvovuy ὕβρεως" χρίνεταε 

μὲν γὰρ ἡ ὕβρις, ξητεῖται δὲ, εἰ ἄπολις O ̓᾿4ϑηναῖος"» 

2 Ald. tóxov δύλου, δ Ald. αἰσϑῆτας 4 Ald. ἔσϑ᾽. 
ὅτε 10. Correxi ex or. in Mid. p. 562. 5 Ald. ἐλαίου. 
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ὅμοιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ * roU εὐνούχου" χρίνεται μὲν 
γὰρ κακεῖ ὁ φόνος, ζητεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς ὃ εὐνοῦχος " 

»» € € “ῳ «t "» » ⁊ » 4 

εἴδη δὲ O ἁπλοῦς ὁρος ἔχει" οὔτε γὰρ ἐναλλαγὴ κεφα- 

λαίων ἐν αὐτῷ, οὔτε πλεονασμὸς, οὔτε ἔλλειψις ἐστιν" 
ἅπερ ἔφαμεν ἐν ταῖς στάσεσι τὰ εἴδη ποιεῖν" τῶν δὲ 

διπλῶν ὅρων, ὃ μέν τις καλεῖται ἀντονομαζων, ὃ δὲ 

, ἐμπίπτων, ὁ δὲ xara σύλληψιν, ὃ δὲ κατὰ ἀμφισβήτη- 
« A , , - , 

σιν, Og xol κατὰ δύο’ πρόσωπα καλεῖται" οἱ δὲ δύο ὅροι" 
ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς οἱ ἔχοντες ὅροι ἄλλο μὲν τὸ 

" 3^ 4 , € | 5 7 »» 

χρινόμενον, ἀλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὡς ip ὧν εἴδομεν 
- 39 , ^23 , , 

παραδειγμάτων, τοῦ svvotyov xal rov 4ϑηναίου adg- 

5 

- ε « , 9» - ΜῬΜ € “ῳ JX ' . 

TOU, ἀπλοῖ μέν εἰσι, TQ ἔχειν ἁπλᾶ τὰ χεφαλαια" δια- 

φέρουσι δὲ αὑτῶν τῷ ἐναλλαττεσϑαν τῶν ἀγωνιζομένων 

τὴν τάξιν 5 ἐν. αὑτοῖς᾽ ἕως μὲν γὰρ τὰ κχρινόμενα λέ- 
γουσι, φυλάττουσι τὴκ τάξιν ὃ v6 κατήγορος καὶ ὁ φεύ- 

γων" ἐπειδὰν δὲ τὸ ζητούμενον ἐξετάζωσι, τότε τὴν 
τάξιν ἐναλλάττουσιν, ὥσπερ ἐν τῷ ἐμπίπτοντι φτοχασμῷ 

| ὃ μὲν κατήγορος ἀπολογούμενος γίνεται, " ὁ δὲ φεύγων 

διώχων" οἷον ἐπὶ τοῦ εὐνούχου ὁ μὲν χατήγορος χρήσε- 
ται τῇ προβολῇ λέγων, ὅτι φονεὺς εἶ xai δίκης * ἄξιος, 
εὐνοῦχον ὡς μοιχὸν ἀπεχτονὼς, ὃν ἡ φύσις μοιχεύειν 
οὐκ sla. εἶτα ὃ φεύγων τῷ ὅρῳ χρήσεται" ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐφόνευσα, τοῦτο γὰρ ἀδίχου πράγματος ἄχομα" μετὰ 
δὲ τοῦτο ἐναλλάττουσι τὴν τάξιν καὶ ὃ φεύγων τὴν τοῦ 
χατηγύόρου τάξιν ἀναλαβὼν τοῖς ἐκείνου χρήσεται χεφα- 
λαίοις᾽" καὶ ἀνϑθορισμὸν κινήσει λέγων" ἀλλὰ μοιχὸν ἀπε- 
χτονὼς κατὰ τὸν νόμον ἥκιστα ὑπέχειν ? δίκαιος εὐϑύ- 
γας ἐγώ" εἶτα ὃ πρότερον χατήγορος πρὸς τὴν ἀπολο- 
γίαν ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου χωρῶν τῷ ὅρῳ χρήσεται ix τῶν 
λειπόντων, ὡς πολλάχις εἴρηται, συνεστηχότι" οἷον καὶ 

4 10, quod Ald. om., inserendum censui. 2. Ald. τέχνην. 

"Ven, et Par. τάξι. —— 5 Ven. γίγνεται. 4 Ven. δίκην ἄξιος 

ὑποσχεῖν. — 5 Ven, δίκαιος ὑπέχειν εὖθ., omisso ἐγώ. 

35... 
Pd 

15 

30 
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, 3 s e τίς ἂν ὁ φαίη τὸν εὐνοῦχον γεγονέναι μοιχὸν, γονῆς ἔρη- 
μον, σπέρματος ἄπορον, εἰ μὴ χαὶ τὰς ἡμιόνους σπεέ- 

- [4 , τ 4 * 

pev. ἐντελὴ καὶ xvty πεισομεϑα" tita τὸν συλλογισμὸν 
3^5 2 ᾿ € ^ E] 5 s 4 * * 

ἐξ ἀαντιϑέσεως ἑχαυτων" ἀλλ ἴσον, φησὶν, ἐστὶ τὸ πλῃ.- 
, 4 4 , € », ΄“» — 7 - 

5 σιασαι παρα TOV vouov ἑτέρου γαμετῃ TQ  μοιχεῦεῖν 

τοῦτον δὲ λυσας λογισιιοῖς τῶν λοιπῶν χεφαλαίων τῇ 

τάξει χρήσεται" παραπλησίως δὲ xci ὁ τὸν ἄπολιν με- 
λετῶν διαιρήσει- 

*- 

220 «Σωπάτραυ. Καϑάπερ ἐν στοχασμῷ μετὰ τὴν δι- 
40 αἰρεσιν τῶν κεφαλαίων διέλαβε περὶ ὃ τῶν εἰδῶν τοῦ στο- 

χασμοῦ. τὸν αὐτὸν τρόπον κἀνταῦϑα διελὼν τὸν ὅρον, 
τὰ εἴδη λοιπὸν ἡμῖν παραδίδωσε τοῦ ὅρου" οὐχ ἁπλῶς 
δὲ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ εἰδὼς, ὡς διάφορον εἶδος διάφορον 
διαίρεσιν ἐκ μέρους ποιεῖ" ἵνα δὲ μὴ πλανηϑῶμεν τῆς ἀλη- 

15 ϑοῦς διαιρέσεως, τὴν τῶν εἰδῶν ἡμῖν ἐπαγει διδασχαλίαν, 
ἵνα καὶ τὸ διάφορον τῆς διαιρέσεως μάϑωμεν" ζητητέον 
δὲ, διὰ τί μιᾶς οὔσης τῆς στάσεως διαςφορφΦ εἴδη εὑρίσχεταε, 
καὶ λέγομεν," Ort ἡ διάφορος τῶν χεφαλαίων ἐργασία 
τοῦτο ποιεῖ" ποιεῖ δὲ διάφρορον ἐργασίαν 7 ὕλη, ἥτις 

20 διάφορα Καὶ τὰ εἴδη ἐργάζεται. 

Καὶ πρῶτός γέ ἐστιν ὃ ἀντονομάζων καλούμενος, ὅτ᾽ ἂν ὄνομα ὃνό- 
ματι ὃ φεύΐγων ἀντιτιϑῇ" οἷον ὑφείλετό τις ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικὰ χρή- 

ματα νόμου ὄντος τὸν “μὲν ἱερόσυλον τεϑνάναι, τὸν δὲ κλέπτην Oe 

sla διδόναι, ὡς ἱερόσυλος ὑπάγεται, ὃ δὲ εἶναι κλέπτης λέγων δι- 

45 11a καταϑέσθϑαι ἀξιοῖ" τοῦτον ὁμοίως τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς δι-- 

αἰιρήσεις, διπλοῖς τοῖς κεφαλαίοις, ἀντιτιϑεὶς κεφάλαιον κεφαλαίῳ" 

οἷον ἱερόσυλος εἶ, ἀλλ᾽ op κλέπτης, κλέπτης μὲν γὰρ τόδε τὶ ἐστιν, 

ἱερόσυλος δὲ τόδε" καὶ τοῖς ἑξης ὁμοίως" καὶ ὃ φεύγων δὲ παρα- 
πλησίως ἀναστρέψας χρήσεται τῷ λόγῳ. 

80 Συριανοῦ. Καϑόλου οἱ μὲν ἁπλοῖ * τῶν διπλῶν 
4 

6 Ven. καὶ τίς ἂν τὸν εὺν. φαίη, omisso οἷον. 7 Ven. τοῦ. 
8 Ald. παρὰ, ser.xeoí. 9 Ald, λέγωμεν. 4 Ven. Καϑόλου δὲ oi 
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διαφέρουσι , τῷ τοὺς διπλοῦς, ὡς ἔφαμεν, διπλᾶ Eye 
τα κεφαλαιώ, τοὺς δὲ ἁπλοῦς οὐχ ἔτι" ἰδίως δὲ ὃ &vco- 

ψομάζων διαφέρει τῶν ἁπλῶν, τῷ v μὲν τοῖς ἁπλοῖς 

ἄρνησιν μόνον εἶναι ? τοῦ ἐπιφερομένου, ἐνταῦϑα δὲ 
ἄρνησιν ? τοῦ ἐπιφερομένου, ᾿ ἀντεισαγωγὴν δὲ ἐλάττο- 5 
voc ἀδικήματος" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τῆς τοῦ ἀντονομά- 

ζοντος rerixnxe προσηγορίας τὸ εἶδος τούτου 4 τοῦ ὅρου. 
διότι ἑκάτερος τῶν ἀντιδίχων ἐκβάλλων τὸ ὑπὸ τοῦ ἂν- 

τιδίχου εἰσαγόμενον ἕτερόν TL ὕνομα τῷ ἀντιδικήματι d 
ἐπάγει" ἃ μὲν χλοπὴν, o δὲ ἱεροσυλίαν" ἐν ὅσῳ μὲν 10 

οὖν δ τὸ λεῖπον ἐξετάζεται, χατὰ φύσιν προβαίνει 7 τῶν 

ὁρικῶν κεφαλαίων ἡ διαίρεσις τοῦ τε κατηγόρου καὶ τοῦ 
φεύγοντος τοῖς οἰκείοις χεχρημένου, 8 ὡς ἔφαμεν ἐν τῇ 

διαιρέσει" ἐπειδὰν δὲ εἰς τὸ πεπραγμένον. μεταβῶσιν, 

ἐναλλάττουσι xai? χεφάλαια" χαὶ τῷ μὲν ,ἀνϑορισμῷ 15 

καὶ συλλογισμῷ ὃ φεύγων κέχρηται, τῷ δὲ ὅρῳ ὃ χατΥ- 

γορος. * 

“Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ὁ ἀντονομά- 

ζων ἐστὶν, ὅταν ἐπὶ μιῷ πράξει δύο ὀνόματα εὑρίσχη- 

ται ** ξητούμενα, τὸ μὲν τοῦ κατηγόρου ὁριξομένου , καὶ 30 

ἀνελεῖν ἐπιχειροῦντος, ἕτερον δὲ ἀντεισφέροντος ovy ἀ- 

πλῶς, ἀλλὰ μικρότερον ἔγκλημα, καὶ συντόμως εἰπεῖν, 

μὲν διπλοῖ τῶν ἁπλῶν διαφ. τῷ ἔχειν ἅπλα τὰ κεφάλαια, ἰδίως δὲ ὃ 

üvrovou/ 2 Ven. εἶναι μόνον. 5 Ven. ἄρνησιν μὲν. 4 Ven. τοῦτο. 

5 Ven. ἀδικήματι. 6. οὖν Ven. om, 7 Ald. προβαίνειν. 8 Ald. 

κεχρημένον. Par. κεχρημένων. Ven. κεχρημένον. 9. xoi Ven. om, 

40 Ven. τῷ ὅρῳ κατήγορος: tum addit: ὡς ὠκὶ τοῦ ἐξ ἱεροῦ; ὕφε- 

λομένον τὰ ἰδιωτικὰ χρήματα " ἔνιοι δὲ τῶν σοφιστῶν ἀμαϑαίνοντες. 

κατὰ ἀνθορισμὸν αὐτὸν καλοῦσιν, ὡς καὶ τῶν ἁπλῶν μὴ ἐχόντων 

ἀνϑορισμὸν" οἱ δὲ κατὰ τέσσαρας ὕρους, ἐπειδὴ δύο ὕρους ἔχει καὶ 

δύο ἀνθορισμοὺς, οἷς οὐδαμῶς προσεκτέον" δεύτερος δὲ τῶν διπλῶν 

ὅρων dori» ὃ κατὰ σύλληψιν, ὃς ὠνύμασται μὲν οὕτως ἀπὸ κ. τ. À. 

p. 556. 1.4. 11 Ald. εὑρίσκεται. 
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ὅταν τῇ μὲν προσηγορίᾳ τοῦ ἐγχλήματος, 7] ὃ κατήγορος 
τίϑεται, ὃ φεύγων μὴ συντρέχῃ, ἀπαρνούμενος δὲ τοῦτο 

- ἕτερον ἔγκλημα προβάληται, ᾧ ὑπεύϑυνον ἑαυτὸν λέγει, 
οἷον ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο ὃ τεχνικός" ὅρα γὰρ ἐνταῦϑα, 

5 πῶς τὸ μὲν τῆς ἱεροσυλίας ἔγκλημα καὶ τὴν ἀπὸ τούτου 

φεύγει προσηγορίαν, τῷ δὲ τῆς κλοπῆς ὑπεύϑυνον ἕαυ- 
τὸν χαϑίστησιν" Ovoualovrog γὰρ τοῦ κατηγόρου ἱερο- 
συλέαν τὸ γεγονὸς, ὁ φεύγων «ἀντονομάξει, οὐχ ἱεροσυλίαν 
εἶναι φάσχων, ἀλλὰ χλοπήν᾽ πολὺ δὲ διαλλάττει περὶ 

40 ἑνὸς ὀνόματος τὴν πᾶσαν εἶναι ζήτησιν" ἢ δυοῖν ὄντοιν 
τὸ μὲν ἕτερον ἀναιρεῖν, τῷ δὲ ἑτέρῳ ὑπίζϑυνον ἑαυτὸν 
χαϑιστάναι. 3 Tovtov ὁμοίως τοῖς διπλοῖς στο- 

χασμοῖς διαιρήσεις. dei, φησὶν, ἐπὶ τῶν τοιούτων δὲε- 
πλῇ τῇ διαιρέσει χρῆσϑαι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διπλῶν στοχασμῶν 

15 ταῖς αὐταῖς μεϑόδοις κατὰ παράϑεσιν xol ἀντεξέτασεν 
κεφάλαιον zegalaio ἀντιτιϑέντας" διπλοῦν δὲ καλεῖ στο- 
χασμὸν τὸν ἀντεγχληματικόν" προτάττομεν οὖν ἄρα τὴν 
ἀπολογίαν οὐθὺς, ἀντεπάγοντες τὴν 1" χατηγορίαν, οὗ 
χωρίζοντες ** «τοῦτο χαχεῖνο" τοιοῦτο γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνῳ τῷ 

20 στοχασμῷ τὸ παράγγελμα οὐδαμῶς; οὐδὲ γὰρ ἀλλήλοις 
ἀντεγκαλοῦντες ἐνταῦϑα ὑπόχεινξαι" πῶς οὖν, εἴποι τις, 

ἐνταῦϑα διαιρήσομεν; αὐτὸς ἡμῖν τὸν τύπον ἐδήλωσεν 
230 εἰπὼν, ἀντιτιϑεὶς κεφάλαιον κεφαλαίῳ οὐ κατὰ ἀντέγκλη- 

μα, 0 οὐδὲ διὰ πάντων τῶν χεφαλαίων, ἐφεξῆς τὸ εν διεξιὼν, 
35 δίτα τὸ ἕτερον αὐτὸ xa" ἑαυτὸ κατασχευάζων, ὕπτιος γὰρ 

ὁ λόγος οὕτως: ἔσται, ἀλλ᾽ ἅμα τὰ δυο ῖ" διεξερχόμενος " 

ἀποδειχτέον γὰρ τὸ τοιοῦτο καὶ yoQyoregov, οὐχοῦν δύο 

μὲν εὑρεϑήσονται ὅροι, δύο δὲ ἀνϑορισμοὶ ἀνὰ μέρος, 
καὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώχοντος ὁριζομένου, ὡς 

12 Ald. et Par. καϑεστάναι. 43 Ald. εἰ ἦν κατηγορίαν. 

44 Ald, οὐχ δρίζοντες. Par. οὐ χωρίζοντες. — 1. 23. inserui κεφά- 

λαιον, quod Ald. om. 15 διεξερχόμενος, ἀποδεικτέον (manu seriori 

superscriptum ἀποδεικτικώτερον) — — οὐκοῦν δύο cx Par. recepi. 
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ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματός ἐστι μαϑεῖν" πρῶ- 

Tov μὲν γὰρ ὅπερ O χατήγορος ἀποδεῖξαι xoà xa- . 
τασχευάσαν βοΐλεται, τοῦτο διὰ τῆς προβολῆς ᾿ἐχ- 

ϑήσεται λέγων, ὅτι ἱεροσυλία ἐστὶ τὸ πραχϑέν" ἔπει- 
τα ὃ φεύγων ὑριεῖται ἐν τῇ προβολῇ λεχϑέντα λύων 5 
καὶ ἐκβάλλων καὶ ὁριξόμενος ix τῶν ἐναντίων τῷ κατη- 
7000 πρὸς τὸ ἑαυτῷ χρήσιμον. ἕτερον ἑροσυλίαν καὶ 
ἕτερον κλοπὴν εἶναι δειχνὺς, ἐκ τούτων συνάγων οὐχ i 

ούσυλον αὐτὸν, ἀλλὰ χλέπτην εἶναι" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ καὶ 

τήγορος τὸν αὑτὸν ἀνϑοριεῖται τρύπον, ἑχατέρους ἄνα- 40 
τρέπων τοὺς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τεϑέντας ὅρουρ, χαὶ 

ἀνϑοριξόμενος ἐχ' τῶν ἐναντίων τῷ φεύγοντι" πρὸς τὸ 
ἑαυτοῦ xal οὗ οὗτος χρήσιμον ἕτερον ἱεροσυλίαν, ἕτερον 
κλοπὴν εἶναι λέγων" συνάγων καὶ οὗτος, OV κλέπτην, 

ἀλλ᾽ ἱερόσυλον εἶναι" ὃν δὲ τρόπον ὁριστέον ἑχατέρῳ, ἐν 15 

τοῖς προάγουσι δεδήλωται" ὅτι τῷ μὲν κατηγόρῳ ἀπὸ 
τῆς χοινότητος, ἣν ὃ φεύγων προβάλλεται πρὸς τὸ ἔγχλης 

μα, τῷ δὲ φεύγοντι ἀπὸ τῆς ἰδιότητος ἑκατέρου, οὗ τὰ 

αὑτὸς xai οὗ ὃ χατήγορῦς φησι" καὶ π' ὦτον ἴδωμεν τὴν 

τοῦ κατηγόρου προβολὴν *- Tig οὖν αὕτη; ἱερόσυλος εἶ 80 

ἐπὶ τὰ ἱερὸν ἐλϑὼν καὶ διορύξας ἢ τὰς ϑύρας διαῤῥήξας 

καὶ εἰσελϑὼν ἔσω καὶ ix τοῦ ἱεροῦ ἔνδοϑεν ὑφελόμε- 
vog, πρὸς ἃ ὃ φεύγων δριεῖται χλέπτην αὐτὸν εἶναι λέ: 
γων, οὐχ ἱερόσυλον" κλέπτης μὲν γάρ ἐστιν ovy ὃ ἐξ οἱ- 
κίας ὑφελόμενος μόνον, ἐλλὰ καὶ ὃ πανταχόϑεν ἰδιωτι- 25 
δὰ ὑφαιρούμενος γρήματα καὶ μηδὲν ἱεροῖς προσήχονταν 
ἱερύσυλος δὲ ὁ τῷ ἀγάλματι προσελϑὼν, 0 τῶν ἀναϑη- 
μάτων ἁψάμενος, καὶ ταῦτα ὑφελόμενος" ἐγὼ δὲ ἱερὸν ̓ 
μὲν ἔλαβον οὐδέν" τοῦτο γὰρ καὶ ὃ κατήγορος ὁμολογεῖ, 

οὐ γὰρ ἦν προσήχοντα τῷ ϑεῷ" ἰδιωτικὰ δὲ, ὧν ἄλλος so, 

τις ἰδιώτης κύριος ἢν" οὐχοῦν χλέπτης εἰμὶ ; οὐχ ἱερόσυ: 
Aog' “πάλιν δὲ ὁ κατήγορος ἀνϑοριεῖται ἀπὸ τῆς προ- 

βολῆς καὶ τῶν ἀπ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸν ἐλϑόντα ἐπὶ 
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τὸ ἱερὸν δριζόμενος ἱερόσυλον, τὸν εἴσω παρελϑόντα, 
τὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ λαβόντα" κλέπτην δὲ τὸν ἐξ οἰχίαο,, 
τὸν ἐπὶ τὴν τοῦ δεῖνος ἐλϑόντα οἰκίαν" οὗτος δὲ οὖχ 

ἐξ οἰκίας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔλαβεν" οὐχοῦν ἱερόσυλός 
δ ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ κλέπτης" ἐν τοῖς τοιούτοις γὰρ διπλοῖς 
χρηστέον τοῖς χεφαλαίοις" ov γὰρ ἐξαρχεῖ τῶν ἀγωνιζο- 
μένων ἑκατέρῳ τὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μόνον εἰσαγόμενον ὄνομα 
κατασκευάσαι, οὐδ᾽ αὖ τοὐναντίον ἐχβαλεῖν, λέγω δὴ 

τὸ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τιϑέμενον ,΄ ἀλλ᾽ ἀμφότερα ποιεῖν 
40 ἀνάγκη" τοῦτο μὲν κατασχευάξειν, ἐκεῖνο δὲ ἀναιρεῖν " 

ὥστε ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῶν ὀνομάτων ὅρον ἀποδώσει ἑκάτε- 
τερος, μηδὲ τόδε, ἀλλὰ τόδε εἶναι τὸ πεπραγμένον ἄγωνε- 
Couevog* ζητητέον δὲ, εἰ ἐμπίπτει ἐν τῷ ἀντονομάξζοντε 
ὃ συλλογισμός" φασὶ γάρ τινες, ὅτε εἰ τὸ ὑπὸ τοῦ χα- 

45 τηγόρου xol τοῦ φεύγοντος χατασχευαζόμενον, ὃ συλλο-- 
γισμὸς εἰς ἕν ἄγειν σπουδαζέι, καὶ μηδὲν ἀλλήλων δια- 
φέροντα δείκνυσιν" οὐκ ἄρα ἔχει χώραν ἐνταῦϑα τὸ κε- 
φάλαιον" κατασχευάζοντος γὰρ τοῦ μὲν χατηγύρου, ὅτε 
ἱεροσυλίᾳ τὸ πραχϑὲν, τοῦ δὲ φεύγοντος, ὅτι χλοπὴ, ot 

30 δυνησόμεϑα εἰς ἕν ἀχαγεῖν" οὐδέ γε πάλιν ἐροῦμεν, ἀδιά- 
φορον εἶναι, εἴτε χλέπτης εἴτε ἱερύσυλος, ἄτοπος γάρ 9 

τοιαύτη κατασχευὴ, ἀλλὰ φαμὲν, ὅτι μάταιος ὁ τοιοῦ- 
τος λόγος" ὁ γὰρ συλλογισμὸς ouy ἁπλῶς τὸ ὑπὸ τοῦ 
κατηγόρου κατασχευαζόμενον τῷ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος χα- 

35 τασχευαζομένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν βούλεται, ἀλλὰ τὸ ἐν 
τοῖς ὅροις διωρίσϑαι δοχοῦν ἀτελὲς τῇ ἰδιότητι εἰς ταὺ- 
τὸν ἄγειν 16 τῇ κοινότητι" λάβωμεν οὖν ἁπλοῦν ὅρον" 
καὶ ἔστω παράδειγμα ὃ τὸ χενοτάφιον ὀρύσσων καὶ τυμ- 
βωρυχίας 17 χρινόμενος᾽ ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ κατηγόρου 

89 τυμβωρυχίαν ἀποδεῖξαι σπουδάζοντος, τοῦ δὲ φεύγοντος 
τοὐναντίον οὐχ εἰς ταὐτὸν ἀμφότερα ὁ συλλογισμὸς ἄξαιε 

16 Ald. ἄγει, Par. ἄγειν. 17 Ald. τυμβορυχίας,΄ 1. 50. 

τυμβορυχίαν, p. 555. 1. 2. τυμβορύχος, et constanter o. 
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πειράσεται, οὐδὲ ἀδιάφορον ἡπλῶς εἶναί φησιν, εἴτε τυμ- 
βωρύχος ἐστὶν ὁ χρινόμενος, εἴτε οὔ" ηλίϑιον γάρ" ἀλλὰ 291. 
τίς ὃ συλλογισμός; ᾿Βνταῦϑα τὸ iv τῷ ὅρῳ διεστάναι 
δοχοῦν συνάγειν πειράσεται" ὁριξομένου γὰρ τοῦ φεύγον- 
τος ἀπὸ τῶν παρειμένων, ὅτι τυμβωρύχου I9 ἐστὶ τὸ σώ- 5 

ματος ἅψασθαι, τὸ ἀφελέσθαι τι τῶν ἐνταφίων" τοῦ 
δὲ κατηγόρου ἀπὸ τῶν πεπραγμένων δριξομένουν, ὅτι καὶ 
τὸ μνῆμα μόνον ἀνοίγειν. τυμβωρύχου ἐστὶ, xoi τὸ τά- 

99 προσαγαγεῖν χεῖρας , ὃ συλλογισμὸς διὰ τῆς χοινότη- 

τος εἰς ὃν ἄξει ἀμφέτερα" ὅτι εἴτε ἕτερον, εἴτε τοῦτον 19 
τὸν τρόπον τυμβωρυχεῖν τις ἐπιχειρήσειεν, οὐδὲν διενή- 
νοχεν" οὕτω τοίνυν καὶ ὃν τῷ ἀντονομάζοντι ὁ συλλο--: 
γισμὸς εὑρεϑήσεται, οὔχ εἷς, ὥσπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς, ἀλ- 
λὰ διπλοῦς" διπλασιασϑέντων γὰρ τῶν ὅρων καὶ αὐτὸς 
διπλασιασϑήσεται" ἐχ παντὸς γὰρ τρόπου χρὴ καὶ τὸν 
φεύγοντα ὁμοίως τῷ χατηγόρῳ γρήσασϑαι τῷ συλλο- 
γισμῷ καὶ ταῖς αὑταῖς μεϑόδοις, λύσαντα τὸν τοῦ xc- 
τηγόρου συλλογισμὸν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ εἴπομεν, οὕ- 
τως ἐπάγειν καὶ τὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ συλλογισμὸν , ἐχ τοῦ 
διαφόρου τὸ ἔγκλημα, ᾧ ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον εἶναί φησι, 
συνισταντα᾽ οὐ γὰρ ἀρχέσει μόνον ἐχβαλεῖν τὸν τοῦ χα- 
τηγόρου, ᾧ ἐχεῖνος ἔφη͵ πεποιηκέναι τῷ ἐγκλήματι, ἀλ- 
λὰ καὶ τῷ ἰδίῳ ὑπεύϑυνον ἑαυτὸν εἶναι λέγει τὴν ἀπὸ 
τοῦ συλλογισμοῦ περιάπτων ἰσχὺν , οἷον τοῦ χατηγόρου 

40 

45 

20 

συλλογιζομένου καὶ λέγοντος ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐξ ἱεροῦ 25 
ὑφελέσϑαι χρήματα τῷ ἀνάϑημα λαβεῖν, πρῶτον μὲν 
τοῦτον τὸν συλλογισμὸν ὁ φεύγων λύσει ταῖς ἰδιότησι 
καὶ ταῖς ἀλλήλων διαφοραῖς, ὅτι πολὺ χεχώρισται. πὰ 
ἱερὰ τῶν ἰδιωτικῶν, καὶ οὐχ ἔστιν ὁμοιοῦ ἢ ἢ ἴσον" εἶτα 

3 

48 Ald. τυμβορύχον. 19 τοῦτον in Ald. deest per lacu- 
nam. In Par. vetus atramenti fnacula est, ita ut nonnisi prima 

littera τ legi possit, qua vocem τοῦτον incepisse non dubito. 
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τὸ ἱερὸν δριζόμενος ἱερόσυλον, τὸν εἴσω παρελθόντα, 

τὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ λαβόντα" κχλέπτην δὲ τὸν ἐξ οἰχίαρ,, 
τὸν ἐπὶ τὴν τοῦ δεῖνος ἐλϑόντα οἰχίαν' οὗτος δὲ οὐκ 
ἐξ οἰκίας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔλαβεν" οὐκοῦν ἱερόσυλός 

δ ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ κλέπτης" ἐν τοῖς τοιούτοις γὰρ διπλοῖς 

χρηστέον τοῖς κεφαλαίοις" οὗ γὰρ ἐξαρχεῖ τῶν ἀγωνιζο-- 
μένων ἑχατέρῳ τὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μόνον εἰσαγόμενον ὄνομα 
χατασχευάσαι, οὐδ᾽ αὖ τοὐναντίον ἐκβαλεῖν, λέγω δὴ 
τὸ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τιϑέμενον᾿ ἀλλ᾽ ἀμφότερα ποιεῖν 

40 ἀνάγχῃη" τοῦτο μὲν κατασκευάζειν, ἐκεῖνο δὲ ἀναιρεῖν * 
ὥστε ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῶν ὀνομάτων ὅρον ἀποδώσει ἕχάτε-- 
τερος, μηδὲ τόδε, ἀλλὰ τόδε εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀγωνι- 
ζόμενος" ζητητέον δὲ, εἰ ἐμπίπτει ἐν τῷ ἀντονομάζοντε 
ὃ συλλογισμός" φασὶ γάρ τινες, ὅτι εἰ τὸ ὑπὸ τοῦ κα- 

$5 τηγόρου καὶ τοῦ φεύγοντος κατασχευαζόμενον, ὁ συλλο- 
γισμὸς εἰς ἕν ἄγειν σπουδάζέι, καὶ μηδὲν ἀλλήλων δια- 

φέροντα δείκνυσιν" ovx ἄρα ἔχει χώραν ἐνταῦϑα τὸ χε- 
φάλαιον" κατασχευάζοντος γὰρ ταῦ μὲν κατηγόρου, ὅτε 
ἱεροσυλίᾳ τὸ πραχϑὲν, τοῦ δὲ φεύγοντος, ὅτι χλοπὴ, ot 

30 δυνησόμεϑα εἰς ἕν ἀχαγεῖν" οὐδέ ys πάλιν ἐροῦμεν, ἀδιά- 
gogov εἶναι, εἴτε κλέπτης εἴτε ἱερόσυλος, ἄτοπος ydQ T] 
τοιαύτη χατασχευὴ, ἀλλὰ φαμὲν, ὅτι μάταιος ὁ τοιοῦ- 
τος Àóyog* ὃ γὰρ συλλογισμὸς οὺχ ἁπλῶς τὸ ὑπὸ τοῦ 
κατηγόρου κατασχευαζόμενον τῷ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος xa- 

26 τασχευαζομένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν βούλεται, ἀλλὰ τὸ ἐν 
τοῖς ὅροις διωρίσϑαι δοκοῦν ἀτελὲς τῇ ἰδιότητι εἰς ταὺ- 
τὸν ἄγειν 16 τῇ κοινότητε" λάβωμεν οὖν ἁπλοῦν ὅρον" 
καὶ ἔστω παράδειγμα ὃ τὸ χενοτάφιον ὀρύσσων καὶ τυμ- 
βωρυχίας 17 χρινόμενος᾽ ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ κατηγόρου 

80 τυμβωρυχίαν ἀποδεῖξαι σπουδάζοντος, τοῦ δὲ φεύγοντος 

τοὐναντίον οὐχ sig ταὐτὸν ἀμφότερα ὁ συλλογισμὸς ἄξαε 

16 Ald. ἄγει. Par. ἄγειν. 17 Ald. τυμβορυχίας,΄ 1. 80. 

Ξυμβορυχίαν, p. 553. 1. 2. τυμβορύχος, et constanter o. 
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πειράσεται, οὐδὲ ἀδιάφορον ἁπλῶς εἶναί φησιν, εἴτε τυμ- 
βωρύχος ἐστὶν ὁ κρινόμενος, εἴτε οὔ" ἡλίϑιον yap* ἀλλὰ 231. 

τίς ὁ συλλογισμός; ᾿Ενταῦϑα τὸ ἐν τῷ ὅρῳ διεστάναι 
δοκοῦν συνάγειν πειράσεται" ὁριξομένου γὰρ τοῦ φεύγον- 
τος ἀπὸ τῶν παρειμένων, ὅτι τυμβωρύχου *9 ἐστὶ τὸ σώ- 5 
ματος ἅψασθαι, τὸ ἀφελέσθαι τι τῶν ἐνταφίων" τοῦ 

δὲ κατηγόρου ἀπὸ τῶν πεπραγμένων δριζομένον, ὅτι καὶ 
τὸ μνῆμα μόνον ἀνοίγειν ὑτυμβωρύχου ἐστὶ, καὶ τὸ τά- 
φῳ προσαγαγεῖν χεῖρας, Ó συλλογισμὸς διὰ τῆς κοινότη- 

τος εἰς ἕν ἄξει ἀμφέτερα" ὅτι εἴτε ἕτερον, εἶτε τοῦτον 19 10 

τὸν τρόπον τυμβωρυχεῖν τις ἐπιχειρήσειεν, οὐδὲν διενή- 

νοχεν" οὕτω τοίνυν καὶ àv τῷ ἀντονομάζοντι ὁ συλλο- 
γισμὸς εὑρεθήσεται, οὐχ εἷς, ὥσπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς, ἀλ- 
λὰ διπλοῦς" διπλασιασϑέντων γὰρ τῶν ὅρων καὶ αὐτὸς 
διπλασιασϑήσεται" ix παντὸς γὰρ τρόπου γρὴ καὶ τὸν 15 
φεύγοντα ὁμοίως τῷ κατηγόρῳ χρήσασϑαι τῷ συλλο- 
γισμῷ καὶ ταῖς αὑταῖς μεϑόδοις , λύσαντα τὸν τοῦ κα- 

τηγόρου συλλογισμὸν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ εὔτομεν, oU- 
τως ἐπάγειν καὶ τὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ συλλογισμὸν , ἐχ τοῦ 

διαφόρου τὸ ἔγκλημα, , ᾧ ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον εἶναί φησι, 40 
συνιστάντα᾽ ov γὰρ ἀρχέσει μόνον ἐχβαλεῖν τὸν τοῦ xa- 
τηγόρου, ᾧ ἐκεῖνος ἔφη͵ πεποιηκέναε τῷ ἐγχλήματι, ἀλ- 
λὰ καὶ τῷ ἰδίῳ ὑπεύϑυνον ἑαυτὸν εἶναι λέγει τὴν ἀπὸ 
τοῦ συλλογισμοῦ περιάπτων ἰσχὺν, οἷον τοῦ κατηγόρου 
συλλογιζομένου καὶ "λέγοντος ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐξ ἱεροῦ 25 
ὑφελέσϑαι γρήματα τῷ ἀνάϑημα λαβεῖν, πρῶτον μὲν 
τοῦτον τὸν συλλογισμὸν ὁ φεύγων λύσει ταῖς ἐδιότησι 

καὶ ταῖς ἀλλήλων διαφοραῖς, ὅτι πολὺ χεχώρισται. τὰ 
ἱερὰ τῶν ἰδιωτικῶν, xal οὐχ ἔστιν ὁμοιοῦ 1 ἢ ἴσον" εἶτα 

18 Ald. τυμβορύχον. 49 τοῦτον in Ald. deest per lacu- 

nam. In Par. vetus atramenti macula est, ita ut nonnisi prima 

littera τ legi possit, qua vocem τοῦτον incepisse non dubito. 
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ἐπάξει τὸν 25 ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου iyxÀgparoc, ᾧ ἐνέχεσϑαε 
αὐτόν φησιν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ χλοπὴν εἶναι» 
εἴτε ἐξ οἰχίας, εἴτε ποϑενδὴ ?* ληφϑείη ἰδιωτιχὰ γρήματα" 
πανταχοῦ γὰρ τὴν αὑτὴν ὑπόληψιν καὶ ἐσχύν ἔχει" καὶ 

- ^ ? T τ 

/^ 5 εἰ ἐλ τοῦ ἱεροῦ τις ἔλαβεν, ἰδιωτιχώ ἐστιν" ὅπερ ουὐν εἷ- 
πον, ἀπὸ τῆς ἰδιότητος TOU πεπραγμένου μάχεται πρὸς τὸν 
τοῦ κατηγόρου συλλογισμὸν ὃ φεύγων, xai διπλοῦ τοί- 
γυν ὄντος. τοῦ a2rovoualovrog, διπλοῦς ἔστι xal O συλ- 

λογισμὸς xai 7 )νώμη τοῦ νομοϑέτου" καὶ ταύτῃ πρὸς 

10 τὸ ἑαυτῷ χρήσιμον ἑκατέρου τοὺς νόμους ἐξηγουμένου" 
᾿ὃ μὲν γὰρ κατήγορος τὴν χοινότητα ἐπισχέινεταε xol 
ἀπὸ ταύτης ποιήσεται ἐξέτασιν καὶ τὴν τῶν νόμων ii». 
γησιν" ἐν olg εὑρίσχει χοινὸν ἐπὶ ἀμφοῖν τε χείμενον καὶ 
ὡρισμένον" ὃ δὲ φεύγων ἐκ τῆς ἰδιότητος, εἴτι περὶ 

45 ἑκατέρου ὃ νόμος ἰδίᾳ τι διορίσας εἴη" δήλην γὰρ, ὅτι 

& μὲν βλάπτει λύειν πειράσεται, ὥσπερ ix τῶν ἐναντίων 
τοῖς συναγωνιζομένοις χρήσεται" καὶ τούτοις ἐναγωνιεῖ- 

ται" τὰ δὲ λοιπὰ πάντα χεφάλαια, τὸ πρός τι καὶ ἡ 

πηλιχότης, οὐχ ἔτι διπλᾶ ἐμπεσεῖται" ζητητέον δὲ, τίς ἣ 
20 αἰτία" λέγομεν, ὅτι ἐπειδὴ τὸ μὲν πρᾶγμα ἕν ἐστε, τὰ 

δὲ ὀνόματα πλείω, τουτέστι δύο, τὰ μὲν προειρημένα 
κεφάλαια εἰκότως διπλᾶ εὑρίσκεται, ὥσπερ περὶ τὰ ὀνό- 

ματα στρεφόμενα" "ra, δὲ ἑξῆς ὡς τοῦ πεπραγμένου ἐφα- 
. πιτόμενα ἁπλᾶ ἐμπεσεῖται" αὐτίχα ἐν τῇ πηλικότητι αὔ- 

25 ξοντος ἐκ τῶν παρακολουϑούντων τόπων τοῦ κατηγόρου 
, τὸ πραχϑὲν xol μέγα δεικνύντος, οὐκ αὐξήσει καὶ ὃ φεύ- 

γων, κατ᾽ αὐτοῦ γὰρ ἔσται τὸ γινόμενον, ἀλλὰ τοὐναν- 
τίον μειώσεε, μικρὸν εἶναι λέγων καὶ οὐ τηλιχοῦτον τὸ 
πεπραγμένον, ὁποῖον αὐτὸ ὃ διώκων ἀποφαίνεται" vor 

ὅ0 οὖν τοῦτο καϑόλου εἰδέναι, ὅτε ὡς ἐν τοῖς διπλοῖς τοῖς 

χεφραλαίοις χρηστέον κεφάλαιον κεφαλαίῳ ἀντιτιϑέντας, 

οὕτω xoi ἐν τοῖς διπλοῖς ὅροις διπλοῖς χρηστέον τοῖς xe- 

20 Ald, τῶν. 21 Ald. ποϑὲν δή. 

t 
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᾿φαλαίοις πλὴν TOU πρός τι χαὶ τῆς πηλιχότητος" ov 

γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τούτων διπλῆ, τῇ διαιρέσει γρήσασϑαι, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἁπλῶς αὔξει, ὁ δὲ μειώσει τὸ πραχϑέν. 

Δεύτερος δὲ ὃ κατὰ σύλληψιν ὀνομαζόμενος, ὃς *. γίνεται, ὅταν τοῦ; 

φεύγοντος ἀντονομάζοντος ὅ διώχων καὶ τούτῳ κἀκείνῳ ὑπεύϑυνον καὶ 

αὑτὸν εἶναι λέγῃ τῷ ὄδνόματι" πάνν δὲ οὕτως ἔοικε τῷ ἀντονομᾶ-- 
ζοντε" ὅπη δὲ διαφέρει, ϑέντες τὸ παράδειγμα ὡς δεῖ λέξομεν" 
πρεσβεύων τὶς παρέϑετο τῷ στρατηγῷ τὴν ϑυγατέρα, ἐβιάσατο αἰὑ-- 
τὴν ἐκεῖνος, καὶ δημοσίων ἀδικημάτων ὃ πατὴρ αὐτὸν ἐπανελϑὼν 232 

κρίνει. ὃ δὲ τὰς μυρίας κατατίϑεσθαι ἀξιοῖ" τοῦτο γὰρ ὥριστο xa- 10 
τὰ τοῦ βιασαμένου" ἐνταῦϑα λέγοντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι βίαιός 

εἶμι, ἀλλ᾽ οὗ δημοσίᾳ ἠδικηκὼς, ἀμφοτέροις ἔστεύϑυνον εἶναί φησιν 

ὃ διώκων, καὶ τῇ βίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδικήματι" ἂν γὰρ φάσκῃ 

αὐτὸν μὴ βεβιάσϑαι, δηλαδὴ ἀφίησι καὶ τοῦ δημοσίου ἀδικήματος" 

εἰ γὰρ μὴ εἴη βία, δηλαδὴ οὐδὲ δημύσιον ἀδίκημα" διὰ τοῦτο οὖν 45 

συμπλέκεται ἑκάτερα " ἄλλως γὰρ οὗ δύναται δημοσίων ἀδικημάτων 

κατηγορεῖν, εἰ τῆς βίας αὑτὸν ἀνίῃ" τοῦτο καὶ 4“ημοσϑένης ἐν τῷ 

κατὰ Μειδίον πεποίηκε" φάσκοντος γὰρ τοῦ Μειδίου, ὕβριν εἶναι 

καὶ ἰδιωτικὸν, ἀλλ᾽ οὗ δημόσιον ἀδίκημα τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν, συνά- 

γεν ἑκάτεραχ καὶ τὸ τῆς ὕβρεως καὶ τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικεῖν, 20 

ἵνα μὴ τὸ τῆς ὕβρεως ἀφεὶς ἀπολύσῃ καὶ τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδι-- 

κεῖν" μὴ γὰρ προὔφεστώσης τῆς ὕβρεως, οὐδὲ τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν 

ἀδικεῖν συνίσταται" ἐν δὲ τῷ ἀντονομάζοντε ἀναιρεῖ τὸ ἕτερον" οἷον 

οὐκ εἶ χλέπτης, ἀλλ᾽ ἱερόσυλος" καὶ ἣ διαφορὰ, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἄχο- 

λουϑεῖ φύσει τὸ πρᾶγμα τῷ ἐγκλήματι" οἷον τῷ ἱεροσύλῳ τὸ xÀé- 25 

πτὴν εἶναι ἀναγκαῖον" ὃ γὰρ ἱερόσυλος χλέπτης ἱερῶν ἐστι δήπου 

χρημάτων" τῷ μέντοι δημοσίᾳ ἠδικηκότι οὐχ ἕπεται τὸ βίαιον εἶναι" 

ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀδικῆσαι δημοσίᾳ, διόπερ ἐνταῦϑα μὲν ὃ διώ- 

xo» ἀμφότερα συλλαμβάνων ἐρεῖ, ἐκεῖ δὲ τὸ ἕτερον χωρίξει " τοῦτο 

οὖν πλέον ἔχει κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει τοῦ ἀντονομάζοντος, 50 

καὶ διαφέρουσα δηλαδὴ καὶ ἢ διαίρεσις γίνεται διὰ τοῦτο πρὸς 

τὸν ἀντονομάζοντα. 

“ “- “- ' ἢ 

Συριανοῦ. Ἕτερος τῶν διπλῶν͵ ὅρων ἐστὶν ὁ xa- 

4 Ald. ὃ, correzi ὅς. Par. ὃς γίνεται om. 

Pd 
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τὰ σύλληψιν, ὃς ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸν κατήγορον 
ἐν αὑτῷ ἄμφω τὰ ἐγκλήματα συλλαμβάνειν, τό τε ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ ἐπαγόμενον τῷ φεύγοντι, καὶ ὅπερ ὃ φεύγων ἀντιπρο- 
βάλλεται" οὗ γὰρ ὥσπερ ἐν τῷ » ἀντονομάζοντι ἐκβάλλει μὲν 

δ τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολογούμενον ὡς μιχρὸν τὴν χλοπὴν, 
μεῖζον δέ τι xar αὐτοῦ πειρᾶται χατασχευάζειν τὴν ie- 

ροσυλίαν" χοινωνεῖ δὲ τῷ ἀντονομάζοντι τῷ v6 διπλοῦν 
ἈΠ sivoas, ? xol δύο περιέχειν ἐγχλήματα" διαφέρει δὲ αὐὖ- 

τοῦ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντανομάζοντι ἕπεται " τῷ ὑπὸ τοῦ 
40 χατηγύόρου ἐγκαλουμένῳ τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολο- 

γούμενον, ὥσπερ τὰ γένη τοῖς εἴδεσιν" ἔπεται γὰρ καὶ 
ἡ χλοπὴ τῇ ἑεροσυλίᾳ" ovx ἀναστρέφει δέ" εἴτις μὲν γὰρ 
ἑερόσυλος, οὗτος καὶ χλέπτης, οὐ πᾶς δὲ χλέπτης ἱερό-- 

συλος" ὥσπερ xol τῷ ἀνϑρώπῳ * ἕπεται τὸ ζῶον" οὐχ 
45 ἔτι δὲ εἰ ζῶον xal ἄνϑρωπος" ἐν δὲ τῷ xarà σύλληψιν 

τὸ ἀνάπαλιν συμβαίνει" ἐὰν γὰρ τῶν ἐν τῷ ζητήματε 
δύο ἐγχλημάτων μηδ᾽ ἕτερον μηδ᾽ ἑτέρῳ ἀχολουϑῇ, " ἀλ- 
λὰ διεστῶτα ἢ ἀπ᾽ ἀλλήλων, τότε γίνεται τὸ χατὰ σύλ- 

ληψιν εἶδος τοῦ ὅρου" ὧσπερ χαὶ ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ 
80 χατὰ Μειδίου ποιεῖ" διεστώτων γὰρ πολὺ τῆς tt εἰς ἄν- 

ϑρωπον ὕβρεως καὶ τῆς περὶ τὸν ϑεὸν ἀσεβείας, αὐτὸς 
ἐν τῇ χατηγορίᾳ συλλαμβάνει ἄμφω καί. φῆσι, τὸν Mei- 

δίαν ὁ αὑτὸν τε ἠδικηκέναι τὰ μέγιστα, χαὶ περὶ τὸν 
ϑεὸν ἡσεβηχέναι" τοιοῦτόν ἐστι 7. χαὶ τὸ χατὰ τοῦ στρα- 

45 τηγοῦ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ ϑυγατέρα καὶ 
χρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα ὃ 

2 εἶναι Ald. om.' ὅ Ven. τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος λεγόμενον 
ἕπεται τῷ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐγκαλουμένῳ, ὥσπερ τὰ εἴδη τοῖς γέ- 

γεσιν, ἕπεται γὰρ 5 κλοπή. — 4 Ven. ὃ ἄνθρωπος ἕπεται τῷ Doe" 

εἴ τι μὲν γὰρ ἄνϑρωπος, τοῦτο καὶ ζῶον, οὐκ εἴ τι δὲ ζῶον, του- 

τῷ ἄνϑρωπος. 5 Ven. ἀκολουθεῖ, omisso μηδ᾽ ἕτερον. 6 Ald. 
Mndtluv. 7 Ven, τοιοῦτόν ἐστε κἀκεῖνο τὸ ζήτημα τὸ κατὰ 
τοῦ στρατ. 
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πρεσβδευτὴς ἑαυτόν τε ἡδικῆσϑαί φησι καὶ τὴν πόλιν σύμ- 
πασαν παρὰ 8 τοῦ στρατηγοῦ.» 

Σωπάτρου. Eixoreg τοῦτον τῇ τάξει δεύτερον 
τέϑειχεν, 15 ἐπειδὴ καὶ ἔοικε τῷ ἀντονομάζοντι" καὶ ἐν 
τούτῳ γὰρ ἀντονοιιάξει ὃ χρινόμενος" καὶ πολλή τίς ἐστιν 5 
ἡ χοινωνία᾽ ἕν yaQ ἐστι τὸ πεπραγμένον καὶ δύο τὰ ζη- 
τούμενα ὀνόματα, καὶ ἕν τὸ χρινόμενον πρόσωπον" ζη- 
τητέον οὖν, εἰ καὶ ἐν τούτῳ ἀντονομάζει ὃ φεύγων, καϑ- 
περ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι, τί διαφέρει τοῦ ἀντονομά- 
ζοντος ὃ χατὰ σύλληψιν" λέγομεν, ὅτε μετὰ τὸ ὀνομά- 10 
σαι τὸν φεύγοντα καὶ τὴν μὲν ** βίαν ὁμολογῆσαι, τὸ 
δὲ δημόσιον ἀρνήσασϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ παραδείγματος τῆς 

βιασϑείσης κόρης, ἔνϑα δημοσίων ὃ βιασάμενος φεύγει" 
μετὰ τὸ ὁμολογῆσαι οὖν τὸν φεύγοντα τὴν βίαν, ἀρνή- 
σασθαι δὲ τὸ δημόσιον, ἄμφω συλλαβὼν ὁ κατήγορος, 15 

ἀμφοτέροις αὑτὸν ὑποδείκνυσιν ὑπεύϑυνον, ὕπερ οὐ ποιεῖ - 
ὁ ἀντονομαζων" ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ συνιστάμενος ὁ κατήγο- 
ρος ἀναιρεῖ τὸ ἕτερον ἐν τῷ ἀντονομάζοντι᾽ περιττὸν οὖν 233 
ἔχει τὸ συλληπτικὸν κεφάλαιον ὃ χατήγορος ἐν τῷ κατὰ 

8 Ald. περὶ. 9 Ven.addit: Τρίτον δὲ εἶδος τῶν διπλῶν ὅρων τὸ 

καλούμενον ἐμπίπτον, ὁπὲρ ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ δίο τινῶν ἐν 

αὐτῷ περιεχομένων ζητημάτων ἀπὸ τοῦ πρός τι τοῦ πρώτου ζητή-- 

ματος ἀνακύπτειν τὸ δεύτερον πρόβλημα, ὥσπερ ἐν τῷ ἐμπίπτοντε, 

στοχαομῷ ἀπὸ τοῦ χρώματος ἐμπίπτει τὸ δεύτερον ζήτημα " οἷον 

γύμος τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια τεϑνάναι, ὄναρ τις ἰδὼν τὰ μυ- 
στήρια ἠρώτησε μεμνημένον, εἰ οὕτως ἔχοι" ἐπένευσεν ἐκεῖνος, καὶ. 

ὡς ἐξειπὼν τὰ μυστήρια ὑπάγεται τῷ νόμῳ ἐνταῦϑα γὰρ δύο 0»- 
τῶν τῶν ζητουμένων, τοῦ ts, εἰ τὸ ἐπινεῦσαι ἐξειπεῖν ἐστι, καὶ τοῦ, 

εἰ μεμύηται Ó ὄγαρ ἑωρακὼς μέχρι τοῦ πρός τι ππροελϑούσης ize 

ἐξετάσεως Tov προτέρου ζητήματος, οὕτως ἐμπίπτει τὸ δεύτεραν, ἔν- 

9a δὴ καὶ τὴν τάξιν ἐναλλάττουσιν oi ἀγωνιζόμενοι, ὥσπερ ἐν τοῖς 

ἁπλοῖς ὕροις, ἐν οἷς ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον ἔφαμεν, x. τ. À. p. 670, 
l. 15. 410 Ald. τόϑηκεν. 41 μὲν Ald. om. 

! 
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σύλληψιν, λέγων ἀμφοτέροις ἔνοχον" iav. γὰρ ἀπολύσῃ 
' αὑτὸν τοῦ ἀντονομὰαζομένου, ἐνταῦϑα xol τοῦ κατηγο-- 
ρουμένου ἀπολύσει" ἐν δὲ τῷ ἀντονομάζοντι μόνον ἐν 
τῷ ἀντονομάζξειν μένουσιν ἀμφότεροι, yroU này gevyov- 

& Tog ἀντονομαζοντος, ov μέντοι συλλαιιβανοντος TOU χα- 

τηγόρου" τότε δὲ ἁπλῶς ἀντονομάζων ἐστὶν, ὅτ᾽ ἂν Ouo- 
γενῇ τυγχάνῃ τὰ χρινόμενα πράγματα καὶ τὸ "μεῖζον 
ὑπάγῃ τὸ͵ ἔλαττον" οἷον. εἰπεῖν ἱεροσυλίαν τὴν χλοπὴν, 
καὶ αὕτη γὰρ χλοπὴή *? ἐστιν ἱερῶν γρημάτων" xoi ov 

40 δυνατὸν ἔτι συλλαβεῖν τὸν χατήγορον καὶ εἰπεῖν ἀμφο- 
τέροις αὐτὸν ὑπεύϑυνον" τῷ γὰρ εἰπεῖν. ἱερύσυλον καὶ 
κλοπὴν περιέλαβεν" εἰ δὲ λέγοι τις, τί γὰρ κωλύει καὶ 
ἐν τῷ χατὰ σύλληψιν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἀντονομά- 
Dovr. μεϑοδεῦσαια, καὶ ἐχβαλεῖν μὲν τὸ παρὰ τοῦ φεύ- 

45 γοντὸς εἰσᾳφερόμενον, τῷ δὲ οἰκείῳ μόνῳ δεικνύναι ὑπεύ-- 
ϑυνον, ἐροῦμεν, ὅτε σαφὴς 13 xol ἡ αἰτία" τῆς γὰρ βίας 
μὴ οὔσης καὶ τὸ δημόσιον ἀδίχημα συνανήρηται" ἘΦ εἰ 
γὰρ τοῦτο ἀνέλοιμεν, πῶς ἂν ἔτι δημοσίᾳ κρίνειν 18 δυ- 
ναάμεϑα" ὥστε ἀναγκαίως συμπλέχομεν, χαὶ ἀμφοτέροις 

40 ὑπεύϑυνον εἶναι τὸν φεύγοντα ἰσχυριζόμενοι" εἰ γὰρ ϑα- 

τερον ὑφέλοιμεν, οὐδὲ τὸ ἕτερον χαϑ'᾽ ἑαυτὸ συστήσεται" 
διὰ τοῦτο χαὶ Δημοσθένης ἐν τῷ χατὰ Μειδίου, τὸ μὲν 

ἰδιωτικὸν αὐτοῦ δεχομένου, 15 τὸ δὲ δημόσιον ἀναιροῦν- 
τος, συνιδὼν, ὅτι ἐὰν τὴν ὕβριν ἐχβάλοι καὶ τὸ δημόσιον 

45 συνοιχήσεται, μὴ γὰρ προὐφεστῶτος τοῦ, ὑβρίσϑαι τὸν 
χορηγὸν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ δημοσίᾳ χρίνεται, πῶς ἂν ἔτι Óv- 
veo ἀρίνεσϑαι, συλλαβὼν ἀμφότερα ἐπιφέρει τὴν v- 
Pow xal τὸ δημόσιον ἐκ ταύτης κατασχευαξων" δεινῶς 17 

δὲ οὔτε ὕβριν τὸ ἀδίκημα λέγει, καϑήρει γὰρ καὶ ἔβλα- 
80 πτὸ τὴν ὑπόϑεσιν, οὔτε ἀσέβημα, ὑπερέβαλε γὰρ ἡ τοῦ 

12 Ald. ἢ κλοπὴῆ. 15 Ald. σαφὴ. Sq. xoi Par. om. 14 

Ald. συνανήρειται. 415 Ald. κρινεῖν. 16 Ald. δεχόμενον. 
17 Ald. δεινὸς. Par. δεινῶς. 
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τσιούτου ἐγχλήματος . φύσις τὸ πραχϑέν'" διαφέρει ovy 
τοῦ ἀντονομάξοντος ὃ χατὰ σύλληψιν, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὃ 

φεύγων ἀντεισάγδι τὸ ἔγχλημα, ὁ δὲ ἀναιρεῖ" ἐν δὲ τῷ 
κατὰ σύλληψιν ὁ μὲν φεύγων ἀντονομάξει" ὁ δὲ κατή-. 
γορος συλλαμβάνει. καὶ τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὸ ἐχείνου" καὶ δ 

πάλιν ἐν τῷ ἀνξονομάζοντι ἀχολουϑεῖ τὸ πρᾶγμα τῷ 
ἐγχλήματι xol 7 χλοπὴ τῇ ἑεροσυλίᾳ᾽ ἐν δὲ τῷ κατὰ 

σύλληψιν οὐκέτι" οὐ γὰρ ὁ δημοσίᾳ ἀδικῶν ἤδη χαὶ 

βίαιος" ov γὰρ πάντως ὁ δημόσιον ἀδικῶν ἤδη xal ἔδιον 

ηδίκησε᾽ χεχώρισται γὰρ τῇ φύσει. Ζητητέον, πῶς δύ.- 10 

γαται ὃ χατὰ σύλληψιν καὶ ὁ ἀντονομάξων ὅρος εἶναι" 

εἰ γὰρ ὅρος ὁμολογεῖται ζήτησις ἀτελοῦς εἶναι πράγματ 

τος, πῶς τὰ τοιαῦτα δύναται ζητήματα ὅρος εἶναι, ἐν 

οἷς οὐδὲν 18 λείπει πρὸς τὸ πλῆρες τοῦ πράγματος" ὁλό- 
κληρον γὰρ ἐν τούτοις τὸ πεπραγμένον» οἷον ἡ βία καὶ 15 
ὕβρις ἡ χλοπή" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ ὡς ἐπὶ τέλους ᾿ 
πρὸς τὸ πλῆρες τὴν ἰσότητα ζητοῦμεν" ἀλλ᾽ ἔστι μὲν 
πλῆρες τὸ πεπραγμένον, ἐπειδὴ δὲ τὸ ἔγκλημα πλέον 
ἔχειν 19. τι δοχεῖ τοῦ πεπραγμένου, τὸ παρεληλυϑέναι 
τὸ σύμμετρον ἀτελοῦς ἐπέχει ταξιν xal τὰ τοιαῦτα, καὶ 20 

διὰ τοῦτο ὅρος ἡ στάσις" τὴν γὰρ περὶ τοῦ ὀνόματος 
ζήτησιν ἀναδέξεται, ὅτ᾽ &v τι μετὰ τὸ πραχϑὲν προστε- 
Og τῷ πλάσματι" οἷον τὸ ἱεροσυλίας κρίνεσθαι ἢ δη- 
μοσίων, καὶ τὴν φράσιν δεῖ πανταχόϑεν ϑεωρεῖν καὶ 
τὴν ἰδιότητα, ὥσπερ xol ἐν οἷς ἀτελὲς τὸ πεπραγμένον" 25 
καϑαὰα που ἐπὶ τοῦ ἀνοίξαντος τὸ χενοτάφιον" δύο γὰρ 
ὄντων, ἐξ ὧν ἡ τελεία κλοπὴ πληροῦται, τοῦ τε εἰσελ- 

ϑεῖν εἰς ἑερὸν καὶ ὑφελέσϑαι ἱερὰ χρήματα, τὸ μὲν πέ- 
πραχται τῷ χρινοβμένῳ, τὸ δὲ οὐχέτι, παρῇλϑε γὰρ, ov 

μὴν ἱερὰ χρήματα ἔλαβεν" xol πάλιν τυμβωρυχία 35 τὸ 50 
ἀνοῖξαε τάφον καὶ λαβεῖν ἀπὸ τῶν κειμένων, τὸ μὲν 

48 Ald. οὐδὲ, λείπει. 19 Ald. ἔχεις 20 Ald, τυμβορυχία. 
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εἰσελϑεῖν sig τὸν τάφον πέπραχται TQ χρινομένῳ τυμ- 
βωρυχίας; οὐ μὴν ὑφείλετό τι" χενοτάφιον γὰρ ὑπόκεει-- 
ταὶ, ὥστε ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου τὴν ἰδιότητα 
ζητοῦμεν, ὃν τρόπον xol iv τῷ ἀντονομάζοντι τὴν ἰδιό- 
τητα ζητοῦμεν. προϑέντες γὰρ τὸν τόπον τὸν ἱερὸν 
οὐκέτι χλοπὴν, ἀλλ᾽ ἕτερον τὸ πεπραγμένον κατασχευᾶσο- 
μεν" καὶ ἐπὶ τοῦ βιασαμένοψή ποιότης τῶν προσώπων, 

ὅτι στρατηγὸς τὴν διχφορὰν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς 
πράξεως εἰργάσατο" οὐδ᾽ ἕτερον γὰρ τέλειον εὑρίσχεταε, 
οὐδὲ τὸ ἴδιον, οὐδὲ τὸ δημόσιον" οὔτε βία μόνον ἐστὶν 
οὐ δημόσιον καϑαρόν" ὥστε εἰ καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντε, 
τί χρὴ καλεῖν τὸ πεπραγμένον, ζητοῦμεν ὅπερ ὅρου ἕδιον, 

ὅρος ὥρα καὶ ὃ ?* ἀντονομάξων" τοῦτο οὖν πλέον ἔχει 
κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει. ἜἜλαϑεν ἑαυτὸν Ἕρ- 
μογένης, τὸν τρόπον τῶν ἐνθυμημάτων χεφάλαιον χα- 
λῶν" κεφάλαιον γάρ ἐστι μέρος λόγου διάφορον ἐργασίαν 
ἐπιδεχόμενον πρὸς τὰ προχείμενα καὶ πεπραγμένα, ὥσπερ 
φέρε ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις πρὸς τὸ παραγραφιχὸν 
διάφορον ἔχει τὴν ἐργασίαν" ἐνταῦϑα δὲ οὐδεμία ἐστὶ 

20 διαφορὰ χατασκευαζομένη, ἀλλ᾽ ἐνθύμημα ἐστε μόνον 

25 

τὸ διαλλάττον" καὶ τοῦτο οὐχ ἐν ?? ἑνὶ τόπῳ χείμενον, 
2 1 j ⸗ - 7 ⸗ - - € 
ἄλλα χαϑολιχον" πῶς οὖν χεφαλαιον ἐρεῖ τοῦτο ὁ ἔρμο- 

4 3 - UY ΄ . * M ye" , , 
γένης xal ov μᾶλλον &Óog λόγου" τὸ yag εἰδὸς ἐστε μὸ- 

γον τὸ διαλλάττον καὶ διάφορον ποιότητα ἐνθυμημάτων 
πα έ e 23 a 1 E " . 93 AX » 24 

ρέχον χεφραάλαιον γὰρ ovx ἔστιν" αλλ ἴσως 33 χοι- 
4 ΄ῳ M 3. «4 - , 

vu λόγῳ κεφαλαιον αὑτὸ χαλεῖ περιληπτικον, 

Τρίτος ὃ κατὰ πρόσωπα διπλοῦς" γίνεται δὲ, Óv' ἄν πρᾶγμα δλό- 
κληρον ὑπὸ δυοῖν ἢ πεπραγμένον τι προστιϑέασιν üvà μέρος ἢ ἄλ- 

λως δύο προσώποις τισὶν ὑπάρχον" οἷον τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖ 
. ' . δας 

21 Ald. vro. 22 Ald. οὐκ i»i, inserui ἐν ex Par. 425 Ald, 
παρέχων, scripsi παρέχον. 484 Ald. iom. Par. ico. 
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δας διαδέχεσθαι" παῖδα δὲ ἔχων ἠρίστευσέ τις καὶ ἢτησεν" ἱερωσύ- 

v τινὸς ἀφολέσϑαι xal αὐτοῦ παῖδα ἔχοντος, ἔλαβεν, τεϑνᾶσιν 
ἀμφότεροι" καὶ ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι οἱ παῖδες ἃ ὑπὲρ τῆς ieQu- 
σύνης" τίς γὰρ O τοῦ ἱερέως παῖς οὔσης τὴς ζητήσεως, τῷ μὲν ἢ 
ἀρχὴ ὑπάρχεϊ τοῦ γεγενῆσϑαι ἐν. τῇ ἱερωσύνῃ, τῷ δὲ τὸ τέλος, τὸ 5 

᾿ δερέα ἔτι ὄντα τεϑνάναι αὐτῷ. τὸν πατέρα" καὶ τοῦτον δὲ παραπλη- 

σίως διαιρήσεις, κεφάλαιον ἀντιτιϑεὶς κεφαλαίῳ. 

“Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. “Α΄ πεναντίας 
ὁρμᾶται οὗτος τοῖς προάγουσιν" οἱ μὲν γὰρ περὶ δύο 

. πραγμάτων τὴν ζήτησιν ἔχουσιν, ὧν ἐν μὲν ϑατέρῳ τὸ 40 
μὲν κατασχευάξει ἑκάτερος, τὸ δὲ ἀναιρεῖ" ἐν δὲ Darío: 
ὃ μὲν φεύγων τὸν αὑτὸν τρόπον τῷ μὲν φησιν ὑπεύυϑυ- 

vos εἶναι, τῷ δὲ οὐδαμῶς" ὁ δὲ κατήγορος συλλαβὼν 

᾿ἑχατέροις αὑτὸν ὑπάγει , ὥστε αὐτὸς ὑπάγει χαὶ ᾧπερ ὃ 

| φεύγων ἔνοχον αὐτὸν χαϑίστησεν" οὗτος δὲ ix τῶν ἐναν- 5 

τίων" οὐ γὰρ περὶ πράγιιατα δύο τὴν πᾶσαν ἔχει ξήτη- 
σιν, ἀλλ᾽ ἑνὸς ὄντος τοῦ ὑποχειμένου, δύο ἀμφισβητεῖ 
πρόσωπα" ἔστι γὰρ ὃ κατὰ πρόσωπα διπλοῦς, Or ἂν 
πρᾶγμα ὁλόκληρον ὑπὸ δυοῖν ἢ πεπραγμένον, περὶ οὗ 
ἑχάτερος ἀμφισβητεῖ εἰς ἑαυτὸν τὴν πᾶσαν οἰκειούμενος 20 
πρᾶξιν, οἷον ὁ μὲν ἦλϑεν ὡς ἀποχτενῶν τὸν τύραννον, 
ὁ δὲ φεύγοντι περιπεσὼν ἀπέχτεινε" καὶ ἀμφισβητοῦσι 

περὶ τοῦ γέρως, ἑκάτερος τυραννοκέόνος εἶναι λέγων" ἐγν- 

. ταῦϑα γὰρ ἐστι μὲν ὑποχείμενον τὸ πράγμα, τὸ χαϑῃ- 

ρῆσϑαι τὴν τυραννίδα, δύο δὲ τὰ ἀμφισβητοῦντα πρόσω-. 25 

σα nl αὐτοῦ" χαὶ ἕτερος πάλιν χατὰ δυο πρόσωπα δι-- 

πλοῦς, ὅτ᾽ ἂν δύο προσώποις τισὶν ἐνυπάρχῃ πρᾶγμα 
χαὶ περὶ αὐτοῦ τὴν ἀμφισβητησιν πρὸς ἀλλήλους ποιῶν- 

ται, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο παραδείγματος" ἐν τούτῳ γὰρ 

πέπρακται μὲν τοῖς παισὶν οὐδὲν, περὶ δὲ τοῦ πράγμα- 80 

τὸς ἀμφισβητοῦσιν, ἑκάτερος ἑαυτῷ φάσχων προσήκειν. 

0! συμφωνίαν τινὲς φήσουσι, μὴ ἔγχει πρὸς τὴν τοῦ ὅρου 

ἀπόδοσιν, Ore τὸ χαϑύόλου παρῆλϑε γνωστικὸν τῶν ὅρων 
Rhetor. IV. 

P 
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“ϑεώρημα" ὅτι τὸν ὅρον éx πεπραγμένων xoi λειπύόντων 
εἶναι * χρὴ, ἐνταῦϑα δὲ τέλειόν ἐστε τὸ πρᾶγμα ἐν τῷ 

. xarà πρόσωπον διπλῷ, ὅτε περὶ πρᾶγμα ὑπάρχει ἡ ζή- 
τησις" λέγομεν δὲ, ὅτι ὁλόχληρόν ἐστε xol τέλειον τὸ 

p πρᾶγμα" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἕτερος τὸ ὅλον διαπεπραγμένος 
ἐφαίνετο, γώραν ὃ τοιοῦτος εἶχε λόγος" νῦν δὲ ἑχάτερος 
TQ μέρει χέχρηται, καὶ εἰς ἀμφοτέρους ᾿διαιρεῖται τὸ 
πρᾶγμα" ὦστε ἐξ ἀνάγκης ἑχατέρῳ καὶ πεπράχϑαὶ τε 

235 xoà λείπειν τῷ μὲν γὰρ ἐχβαλόντι τῆς ἀχροπόλεως τὸν 
10 τύρανγον αὐτὸ τοῦτο πρόσεστι χαὶ πέπρακται τὸ ἐχβα- 

'λεῖν, τὸ δὲ ἀνηρηκέναι λείπει" τῷ δὲ ἀποχτείναντι τοῦ- 
ro μὲν πρόσεφτι, τὸ φονεῦσαι, λείπει δὲ τὸ μὴ ἐπὶ τὴν 
ἀκρόπολιν ὁρμῆσαι" στε σώζει τὴν πρὸς τὰ λεχϑέντα 
ToU, ὅρου ᾿ϑεωρήματα χοινωνίαν" ἀναγχῃ δὲ .χαὶ ἐνταῦ- 

45 Qa διπλοῖς τοῖς χεφαλαίοις χρήσασϑαι" ἐπειδὴ δύο τὰ 

πρόσωπα, εἰ καὶ ἡ πρᾶξις μία" ἔστι δὲ καὶ διὰ τῶν 

κειραλαίων διαφορὰν εὑρεῖν τούτου πρὸς τὸν ἀντονομά- 
ζοντα καὶ τὸν κατὰ σύλληψιν" ἐν ui» γὰρ ἐχείνοις. εἰ- 
ρήχαμεν, ὅτε διπλοῖς χρηστέον τοῖς χεφραλαίοις μέχρι τῆς 

0 τοῦ νομοϑέτου γνώμης, τοῖς δὲ ἄλλοις ἁπλοῖς" ἐν τού- 

τῷ δὲ πάλιν ἁπλοῖς χρηστέον τοῖς ἄλλοις, πλὴν μόνου 
τοῦ πρός τι, ἑκάστου πρὸς τὸ αὐτῷ χρήσιμον ἐξ ὧν 
ἔπραξε φυλαττομένου τὴν χοινωνίαν xol ὁριζομένου πε- 

οἱ τε οὗ αὐτὸς προβάλλεται, χαὶ περὶ οὗ ὃ ἕτερος ἀντει-- 

25 σάγει, καὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ προσόντα χατασχευάζων δηλα-- 
δὴ καὶ ἀποδεικνύων συμφωνοῦντα τῷ ὅρῳ, τὰ δὲ ἀνα- 
σχευάζων τὰ τοῦ ἀντιδίχου" καὶ οὐδὲ 2 ἡντιναοῦν χοι- 
νωνίαν δεικνὶς τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πρὸς τὸν ὅρον, 
ἀλλὰ πολὺ ἐλέγχων τὸ παραλλάττον᾽" οἷον ὁ μὲν ἐχβα- 

30 λὼν τῆς ἀχροπόλεως ὁριεῖται πρὸς τὸ ἔδιον λυσιτελὲς λέ- 
yov, ὅτι τυραννοχτόνος ἐστὶν ὁ προϑέμενος ἐπιβουλεῦσαι 

τ 

1 Ald, εἰ καὶ. 2 Ald. οὐδὲν. 

[| 
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TO τυράννῳ xal σπουδὴν ταύτην ποιησάμενος, ὁ ἀνελ- 
ϑὼν εἰς ἀχρύπολιν, ὁ 0 τῶν δορυφόρων γυμνώσας, ὁ τοὺς 
φυλάττοντας αὐτὸν ἀπελάσας, ὃ ὑποχείριον «τοῖς τυραν- 
νουμένοις χαταστήσαρ" τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι πέπραχται 
τούτων οὐδέν" οὔτε γὰρ ἐσπούδασας καϑελεῖν τὴν τυ- ὅ 
ραννίδα, ov" ὅλως ἐνεχείρησε τῷ πράγματι, αὐτίκα. OUX 
εἰς, ἀχρόπολιν ἦλϑεν , OUX εἴσω παρήλθϑεν, ov τὸν xip- 
Óvvov τὸν πρὸς τοὺς δορυφόρους ὑπέστη" ὥστε οὐχ ἂν 
eii τυραννοχτόνος, οὐδὲ δύναται τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητεῖν" 
ὁ δὲ ἕτερος πάλιν ἀνϑοριεῖται ὁ ὁμοίως, τὸ μὲν ἴδιον avyi- 10 
“στὰς , τὸ δὲ τοῦ avridixov ἐκβάλλων" ἐρεῖ γὰρ, τυραν- 
voxróvog ἐστὶν ὁ διαχρησάμενος τὸν τύραννον, ὃ μὴ 
φεύγειν παρασχῶν, o ἐπ᾽ ἄχρον ἐλευϑερώσας τὸν δῆμον" 
ταῦτα ἔπραξα μὲν ἐγὼ, τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι τούτων 
οὐδὲν ὑπάρχει , ὥστε ἐμοὶ οὐχ ἐχείνῳ ἡ ἐπὶ τῷ λαϑηρη- 15 

κέναι τὴν τυραννίδα͵ δωρεὰ προσήχϑι" ἀπὸ δὲ τῶν ὅρων 
πρόδηλος ἐ ἐκ τῶν λοιπῶν χεφαλαίων διπλῇ ἐξέτασιρ" διπλᾶ 
γὰρ ὁριξομένων διπλῆν ἀναγχὴ τὴν τῶν ὅρων διαίρεσιν 
γενέσϑαι. dva μέρος. Θαυμασίως τὸ ἀνὰ μέρος, οὖ- 
δὲ γὰρ ἂν συσταίη ὁρικὸν τὸ. τοιοῦτον ζήη ἕητημα, εὖ μή 40 
ἑχάτερος ὑπάρχει μέρος τι πράξας" εἰ yao μὴ δοίης “τῷ 
μὲν τὴν ἀρχὴν, τῷ δὲ τὸ τέλος, οὐδ᾽ ἂν συσταίη τὸ ζή- 
τημα" ὕπερ τινὲς ἀγνοήσαντες μεχροῦ τῆς ὁριστικῆς ξη- 
τήσεως ἐξέβαλον τὸ εἰδὸς τοῦτο" ἐπὶ γὰρ ἀτεζῶν, φα. 
σὶν, τὴν ἰδιότητα ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁλοχλήρου τοῦ 15 
στεπραγμένου τυγχάνοντος " εἰ γὰρ ἐντελὲς καὶ πλῆρες τὸ 
πεπραγμένον, οὐκ ἂν ὥὕρος εἴη. ἀμέλει εἰ πλάσομεν δύο 
τινὰς κατὰ φιλίαν διερϑαρκέναι τὸν τύραννον, ὡς ἐπὶ. 
τοῦδε τοῦ παραδείγματος. “Αρμόδιος χαὶ ᾿Δριστογείτων 
καϑεῖλον τὸν “Ἱππίάν καὶ ἀμφισβητοῦσι τοῦ γέρως» ἢ 30 
αἰτοῦσε τὸ γέρας" ovx ἔτε ὅρος τὸ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἑτέραν 
ποιεῖ στάσιν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν πραγματιχήν" εἰ 
γὰρ. καὶ δύο τοὺς πράξαντας ἔχομεν, ἀλλ᾽ ὅμως τὸ ἔδιον 

ee 



564 ZXOAIA: 

Tg δριστικῆς στάσεως οὐχ ἔχει τὸ ζήτημὰ" oU γὰρ τὸ 
μὲν ὁ δεῖνα, τὸ δὲ ὁ δεῖνα ἔπραξεν φανερῶς, ἀλλ᾽ ἀόρει- 
στὴς ἡ πλάσις καὶ πάντα ἀμφοῖν χοινά. Ἢ ἄλλως 

δύο προσώποις τισίν. Ov μόνον φησὶν ἐπὶ χατορ-- 

δ ϑώματος διπλοῦς ὅρος γίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ὡς ἐπὲ 

τῶν ἀμφισβητούντων περὶ τῆς ἱερωσύνης" ἐνταῦϑα γὰρ 
οὐχ ὄντος κατορϑώματος αὑτοῖς, ἀμφισβήτησις γίνεται 
πράγματος, τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν, τοῦ δὲ τὸ τέλος ἔχον- 
τος" κατὰ διαίρεσιν ἀμφότεροι προβολαῖς χρήσονταε, 

40 μιᾷ "δὲ ἑκάτερος". τοῦτο γὰρ ἴδιον τοῦ κατὰ πρόσωπα 

διπλοῦ xoi πρόχειρος ἡ αἰτία" ἔστι γὰρ προβολὴ ἔχϑε- 

236 σις τῶν σεπραγμένων μετὰ χἀτασχευῆς χαὶ αὐξήσεώς τε- 

.- 

yog" οὐχοῦν ἐν uiv τοῖς κατὰ χρίσιν ὁ χατήγορος μόνος 

ἔχει τὴν προβολήν, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀμ- 

45 φότεροι, xol ἐν TO χατὰ αἴτησιν μόνος, οὐ γαβρδήπου 

χαὶ ὁ ἀντιλέγων προβολῇ χρήσεται οὐδ᾽ αὐξήσει τὸ 7t&- 
πραγμένον, κατ᾽ αὐτοῦ γὰρ τὸ γινόμενον" τοὐναντίον 
οὖν μειώσει χαὶ δείξει μηδενὸς ἄξιον ? τὸ πεπραγμένον. 

Τὸν δὲ συλλογισμόν τινες βούλονται ἐκλείπειν ἐν τοῖς 
20 χατὰ ἀμφισβήτησιν, καὶ χαλῶς βούλονται, λέγοντες, ὅτι 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν πεπραγμένων ἑχατέρου ὁριζομένου τὸ 
ὑποχείμεινον ὄνομα ὃ- τὸν συλλογισμὸν δέχόμενος οὗ 
πλέον τὸ ἑαυτοῦ ἢ τὸ τοῦ ἐναντίου συστήσεται" οἷον ὡς 
ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ γέρως, ὃς ἂν τῷ συλλο- 

25 γισμῷ χρήσηται ^ μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων λέγων τὰ 5 τε 
€ - 5 3» M -ὠ 4 ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἀντιλέγοντος. ἴδιον γὰρ συλλογισμοῦ τὸ 
συνάγειν ἀμφότερα τὰ διηρημένα, οὐδὲν μᾶλλον ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ ἢ τοῦ ἀντιλέγοντὸς ἔσται τὸ λεγόμενον" ὥστε πῶς 
TO χεφαλαίῳ χρήσεται, πῶς δὲ οὐχ ἐκλείψει ἐν τῷ ἐξι- 

80 σάξοντι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τινές φασιν διαφέρειν τὴν δι- 
, “ 1 9 , m ⸗ 

αίρεσιν τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν, toU τε ἀντονομάζοντος 

5 Ald. ἀξιῶν. 4 Ald. χρήσεται. 5 Ald, λέγοντά τε. 
t Ld 
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xol τοῦ xara σύλληψιν" ὅτι. ἐν μὲν τῷ ἀντονομάξυντι 
καὶ τῷ χατὰ σύλληψιν δύο ζητουμένων ὀνομάτων διπλοῖς 
τοῖς οἰχείοιβ ἕκαστος χρήσεται κεφαλαίοις, προβολῇ, ὕρῳ, 
ἀνϑορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοδέτου" ἐνταῦϑα δὲ 

εἰ χαὶ τῶν διπλῶν O ὅρος, οὐ διπλοῖς ἕκαστος toig οἷ- 5 
vxeiois χρήσεται" ἀλλ᾽ ἀμφότεροι μὲν χρήσονται προβο- 

᾿λαῖς καὶ ὅροις καὶ κατὰ τοῦτο διπλῇ δοκεῖ διαίρεσις". 
OV μέντοι διπλοῖς τοῖς οἰκείοις ἔχαστος χρήσεται, ἀλλ᾽ 

ἁπλοῖς σὺν μιᾷ προβολῇ καὶ ὅρῳ xci ἀνϑορισμῷ᾽ ἐπει- 
δὴ ὃν τὸ ζητούμενον ὄνομα, τίς ὁ ruQavvoxrüvog, καὶ ἕν 10 
ὁρίξεται᾽ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάζοντος ὁρίζεται, τίς 
à ἱερόσυλος καὶ πάλιν τὸ ἕτερον ὄνομα, τίς ὁ κλέπτῃς" 
ἀπὸ δὲ τῆς πηλικότητος διπλοῖς ἔχαστος τοῖς οἰχείοις 
χρήσεται “ ἐπειδὴ δύο ἐστὶ τὰ ἐξεταξόμενα πράγματα ἀνὰ 
μέρος, ἑχάτερος ἀνὰ μέρος χρήσεται τῷ ὑπ᾽ αὑτοῦ πε- 15 

πραγμένῳ, καὶ οὐ μόνον αὐξήσει τὼ ἴδιον, ἀλλὰ xal τὸ ^C 
τοῦ ἐναντίου μειώσει" τὸ δὲ πρός τι ἁπλοῦν ἐστιν᾿ αὐὖ- 
τῶν γὰρ ἀντεξέτασις ἔσται τῶν πεπραγμένων, καὶ ἀγω- 
γνεεῖται δεῖξαι τὸ ἑαυτοῦ μεῖζον xoà ϑουμασμύτερον᾽ ἰστέον" 
καὶ τοῦτο, ὅτε τὸν κατὰ ἀμφισβήτησίν τίνες οὐ βούλον- 29. 
ται διπλοῦν εἶναι" xav γὰρ δύο, φασὶν, ἔχῃ πρόσωπα, 

ἀλλ᾽ οὐ ζητεῖται τὸ πρόσωπον ἐν ὅρῳ, ἀλλ᾽ ἰδιότης πρά- 
γματρς καὶ Ovoua πράγματος, οὐ προσώπου ποιότης" 

εἰ γὰρ πρόσωπον ζητοῦμεν χαὶ ποιότητα, οὐχοῦν καὶ 
δούλησιν καὶ δύναμιν ζητήσομεν" ἀλλ᾽ οὔτε πρόσωπον 25 
οὔτε ποιότητα πράγματος ζητοῦμεν. ἄλλοι δὲ χαὶ τοῦτο 
λέγουσιν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν ὅροις χατὰ πρόσωπα διπλοῦς" 

ἀπατηϑεὶς δὲ ὃ τεχνιχὸς ἀπὸ τῶν στοχασμῶν ἐνόμισε 

καὶ à» ὅροις εἶναι χατὰ πρόσωπα διπλοῦν, οὐ καταναὴ- 

σας, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἐπειδὴ ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, ἐξ' 30 

εἰκότων αἱ ἀποδείξεις" εἰχότα δέ ἐστι βούλησις καὶ δύ-' 
! f * — *» 1 , 

vaLag, ἅπερ ἐστὶ προσώπων, διὰ τοῦτο ἔστι χατὰ προσω- 
πα διπλοῦς" ἐν δὲ ὅρῳ ἐπειδὴ μὴ ἐξ εἰκότων, οὗ γὰρ 

- 
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ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, αὐτὸ δὲ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα τί ἐστε, 

διὰ τοῦτο κατὰ πράγματα μὲν διπλοῦς ἐστιν ἃ ὅρος, κα-- 

τὰ πρόσωπα δὲ οὐδαμῶς" οἷον ἀνῆλϑέ τις ἀναιρήσων 

τὸν τύραννον, ἔφυγεν ὁ τύραννος,, ἄλλος φεύγοντι περε-- 
$ τυχὼν ἀπέχτεινε xol ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" ἐνταῦ- 
ϑα γὰρ οὐ πρόσωπα ἐξετάζεται, ἀλλὰ τίς ὃ τυραννοκτό- 
yog τὸ πρᾶγμα αὖὗτό" καὶ παλιν ἐν ᾧ περὶ τῆς ἱερωσύ- 
γῆς ἀμφισβητοῦσιν οἱ παῖδες, τὸ πρᾶγμα ξητοῦμεν, τίς 

ἀπὸ τοῦ ἱερέως" καὶ A£Ee ὁ τοῦ ἱερέως παῖς, ὅτε τοῦ 
40 γένους αἱ ἱερωσύναι εἰσίν" ταῦτα μὲν ἐχεῖνοί φασεν" 

γυὴ δὲ τοῦ τεχνιχοῦ. τὸν σχοπὸν εἰδέναι, Ov οὗτος ἐχά- 
λεσε χατὰ πρόσωπα διπλοῦν" οὐ γὰρ ὡς ποιότητος προ- 
σώπων ζητουμένης, 5 ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δύο προσώπών ὄντων, 
ἑνὸς δὲ πράγματος ξητουμένου xoi ὀνόματος, ὃ μὲν τὴν 

s ἀρχὴν τοῦ πράγματος προβάλλεται, ὁ δὲ τὸ τέλος, ὡς 

ἕκαστος τὴν τοῦ ὀνόματος οἰχειοῖ grow , λέγων τυραν- 

γοχτόνος εἶναι, € πέπραχε, διὰ τοῦτο διπλοῦν αὐτὸν ix 

προσώπων ἐχάλεσεν" ἐν γὰρ τοῖς προσώποις τὰ ἴδια τοῦ 
ὅρου συμβέβηκεν ἀμφοτέροις, λέγω δὴ τὸ λεῖπον γαὶ 

20 πεπραγμένον" ἀμφοτέροις γὰρ καὶ πέπραχται καὶ λείπει. 
" ᾿ , 

«Συριανοῦ. ᾿Ἐπειδὴ xoci στοχασμοὶ xarà 7 ἀμ- 
φισβητησίν εἰσιν, ὡς ἐχεῖνο, τύραννος νοσῶν καὶ ὑπο- 
πτεύσας εἰληφέναι φάρμαχον παρὰ τοῦ οἰχείον ἰατροῦ 
μετεπέμψατό τινα τῶν ἐχ τοῦ δήμου ἰατρῶν ἀλεξιφάρ-: 

25 μαχον δωσοντα" ἔλαβεν xai? ἐτελεύτησεν ἐπὶ σημείοις 
φαρμάχων" νόμου κελεύοντος τὸν τυραννοχτόνόν δωρεὰν 
Aeufavew ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἰατροὶ περὶ τῆς 
δωρεᾶς" ζητητέον, τίς ἡ διαφορὰ τοῦτον τε καὶ τοῦ κα- 

, τὰ ἀμφισβήτησιν ὅρου" ἐν μὲν οὖν τὴ χατὰ στοχασμὸν 
80 ἀμφισβητήσει περὶ τοῦ προσώπου ποιούμεϑα τὴν ζήτη- 

6 Ald. προσώπῳ ζητούμενος. 7 Ald. καὶ, Sectio haec in 
Ven. posita est post eam quae est p. 569. — 8 xai Ven. om. 
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σιν, πότερος τῶν ἰατρῶν rvgayvoxróvog* ἐν δὲ τῇ ὁρι- 
κῇ ἀμφισβητήσει τὸ πρᾶγμα ξητοῦμεν, πότερον τὸ διῶ- 
ξαι τῆς ἀχροπόλεως ἢ τὸ ἀνελεῖν τυραννοχτονία, καὶ τῷ 
μὲν λείπει TL τοῦ OÀOV πράγματος, τῷ δὲ πέπραχταί tw: 

συνελϑόντα δὲ τὰ παρ᾽ ἑχατέρων γινόμενα ὃν τέλειον b 
» “- , Ύ € c M 3 ⸗ 

ἀποτελεῖ" πάντως OUY ἢ οριχὴ ἀμφισβήτησις ix λειπόν- 

των ? ἐστὶ xal πεπραγμένουῃμ" ἐν δὲ τῇ χατὰ πραγματι- - 
χὴν ἐπαινέσει μὲν χαὶ τὸν ἀμφισβητοῦντα *9 ὁ φεύγων, 
ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον ἄξιον ** ἀποφανεὶ 132 τῆς τιμῆς" ὡς 
ἐπ᾽ ἐχείνρυ" μετὰ τὰ Μηδικὰ ἔδοξεν ὑπὸ τοῦ ἀρίστου 
τῶν Ἑλλήνων βασιλεύεσθαι τὴν ᾿Ελλαδὰ, xoi ἀμφισβη- 
τοῦσι Θεμιστοχλῆς καὶ Παυσανίας" γνωστέον δὲ, ὅτι πολ- 

λὰ τοιαῦτε προβλήματα ὁρικὰ εὑρίσκεται" ὥρφπερ γὰρ 
ἐν στοχασμῷ ἄπειρα μὲν τὰ ἁπλᾶ, πολλὰ δὲ τὰ dx προ- 
σώπων ἀτελῆ, ὀλίγα δὲ τὰ ἐκ πραγμάτων arér προχα- 
τασχευαζόμενα Ἶ" τε καὶ ἐμπίπτοντα καὶ συνεζευγμέγα, 

οὕτως xoi ἐπὶ τῶν ὅρων τὰ ἁπλᾶ ἄπειρά ἐστιν" τὰ δὲ 
ἀντονομάζοντα xoi ἐμπίπτοντα ὀλίγα" πλεῖστα 14 δὲ καὶ 

τὰ κατὰ δύο πρόσωπα, ἃ καὶ xarà ἀμφισβήτησιν yüvt- 
ται xal κατὰ συμβουλὴν καὶ χατὰ τὸ δικανικὸν εἶδος " 

οὐ μόνον δὲ ἐκ λείποντος 15 xal πεπραγμένου συνέστζηχεν 

ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὕρος, ἀλλὰ xal &x πεπραγμένου 
μόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ Κεφάλου καὶ ᾿Αριστοφῶντος τῶν ἀμ- 

φισβητούντων τοῦ καλοῦ βίου" καὶ ἐκ λείποντος μόνον, 
ὡς ἐπὶ τοῦ γελῶντος xoi χωλυομένου ἱερᾶσθαι" δοχεῖ δὲ 

4 , 7 * χαὶ τὸ ! χατὰ τὸν Κέφαλον ἐκ λείποντος εἶναι xat πε- 

9 Ven. ἐχλείποντος. Ald, ἐχλειπόντωγ, Scr. ἐκ λειῖπ. 10 Ven. ouv- 

ἀμφισβητοῦντα. 11 Ῥαγν αἴξιον.ΑἸΔ αἴτιον. 12 Ald. ἁποφαινεῖ. Ven, 

ἀποφαίνει, Par. ἀποφανεῖ, 18 Ald.et Par. προκατασκευνξόμεναί et 

συνεζευγμέναι. Correxi ex Ven. 44 Ven. πλεῖστα δὲ κατὰ δύο πρύσ. 

& καὶ κατὰ ἀμφ. ἔφαμεν" ἣ δὲ δρικὴ ἀμφισβήτησις γίγνεται καὶ κατὰ 

συμβουλὴν. — 15 Ald. ἐκλεώτοντος h.l. et bis paullo post, ut supra 

p. 476. 1. 26. — 16 70 deest in Ald. et Par., recepi ex Ven. 
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πραάγμένου, λείποντος μὲν τοῦ κατὰ τὸν Κέφαλον μέρους 
τῷ μηδεμίαν 17 γραφὴν φυγεῖν, πεπραγμένου δὲ τοῦ 
xata τὸν ᾿Αἀριστοφῶντα τῷ πολλὰς φυγεῖν γραφὰς xal 
μηδεμιᾶς 13 ἁλῶναι" οἱ μὲν οὖν μελετῶντες ὡς Opov τὸ 

δκατὰ τὸν Κέφαλον πρόβλημα τῷ ἑτέρῳ μέρει οὐ. προσ- 

ἄψουσιν ἐπαίνους" οἱ δὲ ὡς πραγματικὴν κατὰ ἀμφισβή- 

τησιν ἐπαινέσουσι μὲν καὶ τὸν ἕτερον, ἑαυτοὺς δὲ μᾶλλον 
συστησουσιν᾽ ἐν μὲν οὖν πραγματικῇ ὥρισται 5 αἴτηαες 

' τῆς δωρεᾶς, οἷον σίτησις ἢ εἰκὼν ἢ ἐχϑροῦ ἀναίρεσις " 

40 ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν *9 * ἀόριστος ἡ δωρεά ἐστιν" οὐ 

μόνον δὲ ἐν ὅρῳ κατὰ ἀμφισβήτησίν ἐστε προβλήματα, 
ἀλλὰ καὶ ἐν πραγματικῇ καὶ ἐν ἀμφιβολίᾳ, σπανίως δὲ 
καὶ ἐν στοχασμῷ" καϑόλου τοίνυν τὰ κατὰ ἀμφισβήτη- 
aw προβλήματα γνωσόμεϑα ποίας ἐστὶ στάσεως, εἰ μά- 

45 ϑοιμδὲν ὅτι ὃ μὲν στοχασμὸς τὸ δικανικὸν ἔγχει μόνον, 
σπανίως d? καὶ τὸ συμβουλευτιχὸν, αἱ δὲ ἀντιϑετικαὶ 
μόνον τὸ διχανικὸν, πραγματικὴ δὲ ἄμφω,, αἱ δὲ νομι- 
xol τὸ δικανικὸν πλὴν τῆς ἀμφιβολίας" αὕτη γὰρ 6007 
ὅτε χαὶ τὸ συμβουλευτιχὸν ἐπιδέχεται" πᾶσαι τοίνυν oí 

20 ἀμφισβητήσεις γίνονται, ἢ χατὰ στοχασμὸν, ἢ κατὰ ὅρον, 

ἢ κατὰ πραγματικὴν, 19 ἢ χατὰ ἀμφιβολίαν", ἀλλ᾽ 39 ἐν 
μὲν στοχασμῷ, ὡς εἴρηται, οὔτε τῆς 35 δωρεᾶς αἴτησις 

᾿ ὥρισται" xal Tig ὁ τυρἀννοκτόνος δητοῦμεν. ἐπὶ 22 τῶν 

δύο ἰατρῶν τῶν ἀνελόντων φαρμάχῳ τὸν τύραννον, xal 
35 ἀμφισβητούντων ἀλλήλοὶϊς 335 τῆς δωρεᾶς" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ 

ἐκ λείποντος ?* καὶ πεπραγμένου ἡ ἀμφισβήτησίς ἐστι, 
. 938 xol εἰ τὸ 25 διῶξαι τὸν τύραννον τυραννοχτονία ζητοῦ- 

μεν" ἐν δὲ τῇ πραγματιχῇ ἡ μὲν τῆς δωρεᾶς αἴτησις ὡ-᾿ 

. 47 Ald. γραφεῖν. 18 Ven. μηδεμίαν. tum Ald. ἄλωχαι. 

18" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν bis est in, Ald. 49 Ven. 5 

κατὰ πραγματικὴν ἀμφιβολίαν. 420 Ven. ἀλλὰςξν — 21 Ven. ἢ τῆς 
9. oit. 22 Ven. og ἐπὶ. 23 Ald. ἀλλήλων. 24 Ald. 

ἐχλείπουντος. | 25 Ven, to διῶξαι τ. τ. τυρραννοκτονία, 

⸗ 
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pistas, περὶ μελλόντων. δὲ ἡ σχέψις γίνεται" dy δὲ τῇ 
-ἀμφιβολίᾳ ἢ κατὰ ὁμωνυμέαν. ἡ ἀμφισβήτησις γένεται, 
ὡς ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων τῶν ἀμφισβητούντων, ; τίνες ot 

* 
ἡγεμόνες, πότερον ol ῥήτορες 1 ἢ οἱ στρατηγοί: ἢ og ἐπὶ 
τοῦ ξυλίνου τείχους οὗ ἔγρησεν ὃ ϑεός" ἢ κατὰ σύνϑεσιν 5 
ἦ 26 διαίρεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Πανταλέοντος, ὅπερ δοχεῖ καὶ 
ἀσύστατον sa" ὥσπερ δὲ περὲ τιμῆς καὶ πρωτείων ἀμ- 
φισβητήσεις γίνονται, οὕτω xol περὶ τὠμωριῶν καὶ κολά- 
σεως, καὶ λέγεται 27 ἐπ᾿ ἐκείνων ἀντιπροβάλλονται ἀλ- 

λήλους, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου". λοιμοῦ καταλαβόντος τὴν EÀ- 10 
λαδα ἔγρησεν ὃ ϑεὸς παύσασϑαι τὴν νόσον, εἰ τὴν ἀσε- 
B πόλεν κατασκάψειαν" καὶ ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλας. 
"doyoe τε καὶ Θῆβαι" καὶ τόδε" μετὰ ?? τὰ ἐν Χαιρω-" 
γνείς "5 χρωμένοις περὶ 59 τῆς ἥττης ἔχρησεν ὁ ϑεὸς ἡγεμό- 
yov χαχότητι γεγενῆσϑαι τὴν ἧτταν, ἀντιπροβάλλονται 45 

᾿ ἀλλήλοις οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ῥήτορες. ?* 

Τέταρτος ὃ ἐμπίπτων, Or ἂν ὥσπερ ἐν στοχασμῷ μεταξὺ τῶν κε-᾿ 

φαλαίων ἄλλο ἐμπέσῃ ζήτημα ὁλόκληρον, οἷον ἀμύητος ὄναρ ἰδὼν 

26 Ven. κα. 27 Ven. λέγεται. Ald. Par. λέγονται. 28 

Ven. μετὰ, Ald. Par. κατά. ἐγ 29 Ald.- Χερωνείᾳ. 580 περὶ ex 
Ven,recépi. 31 Ven. pergi Mii: δὲ δυσχερεστέρα τῶν τοιούτων 

προβλημάτων ἐπίγνωσις, πότερον δριχῆς ἐστιν ἀμφισβητήσεως ἢ τῆς 

κατὰ ἀμφιβολίαν ὥσπερ κἀκεῖνο" πολεμοῦντές τινες πρὸς ἑτέρους 

ἐκήρυξαν, ὥστε τὸν ἀνυτομολοῦντα ἐλεύϑερα καὶ ἴδια ἔχειν ἃ ἐπάγε- 

ται" ἠντομόλησέν Tig ̓ δοῦλον ἐπαγόμενος, ἄλλος ηὐτομόλησεν τὴν ὦ- 

γὴν ἐπιφερόμενος τοῦ δούλου καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ αὐτοῦ" πλεῖστα 

καὶ ἄλλα τοιαῦτά ἐστι, περὶ ὧν ἄπορον ἀποφήνασθαι ποίας ἐστὲ 
σιάσεως" πλὴν ἐάν τις τὰ ἴδια ἑκάστης διερευνῶν 3 στάσεως, μᾶλλον 

δρικὰ εὑρεϑήσεται ἐκ λείποντος ὄντα χαὶ πεπραγμένον τὰ γὰρ κα- 

τὰ ἀμφιβολίαν ἢ περὶ προσῳδίαν ἢ διάστασιν γίνεται. συλλαβῶν, 

ὡς ἀκριβέστερον ἐν τοῖς περὶ ἀμφιβολίας λελέξεται " τοσαῦτα μὲν 

οὖν περὶ τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν ὃ ορικὼν προβλημάτων , τελευταῖον 

δὲ εἶδος τῶν διπλὼν p. 573. 1. 12. ) 
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τὰ μυστήρϊα ἥρετό τινα μυηϑέντα εἰπὼν ἃ εἶδεν, sl οὕτως ἔχοι. avy- 
κατέϑετο ὃ ἐρωτηϑεὶς xal ὡς umo» ὑπάγεται" τί γὰρ τὸ ἐξειπεῖν 

οἴσης τῆς ζητήσεως καὶ ταύτης μέχρι τοῦ πρός τι προϊούσης, ἐμ-- 

πεσεῖται καὶ, τίς ὃ ἀμίητος, ἀλλο ζήτημα" καὶ διαιρήσεις γε παὶ 

δ τοῦτο πᾶσι τοῖς ÉD. μέχρε τοῦ πρός τι" εἶτα ποιήσεις τὰ 

λοιπὰ πεφάλαια. 

Συριανοῦ. ᾿Ἐνταῦϑα δύο ὄντων τῶν ζητουμένων 
τοῦ τε εἰ τὸ ἐπινεῦσαι ἐξειπεῖν dati καὶ τοῦ ̓  εἰ μεμύηται 
ὁ ὄναρ ἑωραχὼς μέχρι τῶν πρός τι 7 γελϑούσης τῆς ἐξε- 

40 τάσεως τοῦ προτέρου ξητήματος, οὕτως ἐμπίπτει τὸ δεύ- 

τερον" ἔνϑα δὴ xal τὴν τάξιν ἐναλλάττονσιν οὗ ἀγωνε- 
ζόμενοι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς, C ὅροις, ἐν οἷς ἄλλο μὲν 

τὸ χρινόμενον ἔφαμεν, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον" xoi ὃ 

μὲν κατήγορος γένεται φεύγων, ὁ δὲ φεύγων διώχων" 
45 ἀμέλει χαὶ τῶν χεφαλαίων ἐναλλάττουσι τὴν διαίρεσιν" 

ζητούντων γὰρ αὐτῶν, εἰ μεμύηται ὃ τεϑεαμένος τὸ 

ὄναρ, ὃ μὲν φεύγων τοῖς ἰδίοις τοῦ κατηγόρου χρήσεται 

κεφαλαίοις, ἀνϑορισμῷ φημι καὶ συλλογισμῷ, χατα- 

σχκευάζων ὅτι μεμύηται, o δὲ πρότερον χατήγορος τῷ 

20 τοῦ φεύγοντος ὅρῳ ἀνατρέπων τὸ μεμυῆσϑαι διὰ τοῦ 
ὀνείρου τὸν ἄνϑρωπον" ξητητέον δὲ, τίς ἡ διαφορὰ τοῦ 
ἐμπίπτοντος ὅρου καὶ στοχαϑμοῦ ἐμπίπτοντος, καὶ φα- 

μὲν ὅτι. ἔν στοχασμῷ ἀπὸ τοῦ χρώματος τοῦ προτέρου 

ξητήματος τὸ δεύτερον ἀναφαίνεται ζήτημα χαὶ οἰχεῖόν 
45 ἐστε xol ἠρτημένον 3 ro) προτέρου" καὶ αὑτὸ δὲ τὸ χρῶ- 

μα οὐχ ὁ λέγων ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ κεῖται τῷ προ; βλη- 

ματι ἐν δὲ τῷ ἐμπίπτοντι € δρῷ TG τε ξητήματα à ἄμφω 
χεχώρισται ἀλλήλων" μετὰ γὰρ τὰ πρός τι τὸ ἕτερον 
ἐξετάζεται ζήτημα φύσεως ἄλλης ὑπάρχον" ἄλλο γὰρ τὸ 

80 ζητεῖν, τί τὸ ἐξειπεῖν, καὶ ἄλλο, τίς ὁ * ἀμύητος" καὶ 

1 Ald, τὸ, Scripsi τοῦ. 2 rov Ven. om. —.1. 25, in eodem est 
ἐν μὲν στοχασμῷς 3 Ald. et Par. ἡμαρτημένον. Ven. ἠρτυμένον, 
scripsi ἠρτημένον. 4 ὃ Ven. om. 

4 
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απὸ τῶν πρός τι τοῦ πρώτου ξητήματος ἐμπίπτει τὸ dei- 
τερον ζήτημα. 5 

Σωπάτρου καὶ Μαρχελλένου. Δοκεῖ τοῦτο 
ἕτερον εἶδος εἶναι ὅρου τῶν συνεξευγμένων᾽" δύο γὰρ ἔχει 
ξητήματα τὰ συνεζευγμένα, ὥσπερ xci οἱ συνεζευγμένοι 5 

στοχασμοὶ, ἀλλὰ ἕν μὲν ἔχεὶ τὸ προχείμενον ὄνομα, si 
ἐξεῖπεν τὰ μυστήρια" τὸ γὰρ δεύτερον εἰς σύστασιν τοῦ 
προχειμένου παραλαμβάνεται, τὸ εἰ ἀμύητος ὁ ἕτερος" 
ὥστε οὐ διπλοῦν κἂν δύο ἔχῃ ζητήματα" οὐδὲ γὰρ ὃ 
στοχασμὸς ὁ 6 συνεξευγμένος διπλοῦς, ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχει τὸ 10 

εἶδος. Ὃτ᾽ ἂν ὥσπερ ἐν στοχασμῷ. Τῷ σχήματι 

μόνον παραπλήσιος, τῇ δὲ φύσει διάφορος" ow γὰρ ἐπὶ 
τοῦ χρώματος ἀνακύπτει, χαϑάπερ ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ" 

οὔτε γὰρ ὅλως κεφάλαιον χρῶμα ἐστιν ἐν ὅρῳ., οὐδ᾽ 
ἀδήλου τοῦ πράγματος ὄντος ἀλλὰ δήλου μὲν, ἀτελοῦς 15 

5 Ven. pergit: Τέταρτον δὲ εἶδος τῶν διπλῶν pow τὸ κατὰ 
ἀμφισβήτησιν καλούμενον, ὕπερ καὶ κατὰ δύο πρόσωπα ὀνομάζου-- 

σιν 0 (Cod. 0c) ὠνόμασται μὲν οὕτως διότι περὶ ἑνὸς πράγματος 

ὑπ᾽ ἀμφυΐν δἰργασμένου ποιοῦνται τὴν ἀμφιβολίαν, καὶ τὰ δύο δὲ ' 

πρύσωπα καλεῖται ovy Otu καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὅροις ovx εἰσὶ δύο 

πρόσωπα τὰ ἀγωνιζόμενα, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ἕν ἐνταῦϑα πρᾶγμα Uno ' 

vQ» δύο εἴργασται, τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ τοῦ δὲ τὸ πέρας πε- 
Ld € 4 ^. m» « [4 ε 8 * 

ποιηχότος, ὡς ἐπὶ τῶν δυεῖν (ad marg. oiv) ἐκείνων, ὧν ὁ μὲν τὸν 
, t - 39 , € ' ' 3 A 25 

τύραννον ἐδίωξεν τὴς ἀχροπόλεως, Q δὲ συντυχὼν ἀνεῖλε, καὶ ἀμ-- 

φισβητούντων ἀλλήλοις τῆς τοῦ τυρᾶννον δωρεᾶς " διαφέρει δὲ τῶν 
, € - ^ τ 'o- -«“ ΚΝ L] , ,τ, ΄ἦ΄Άῆη͵χν 

πάντη ἁπλῶν τῷ εἶναι διπλοῖς, τῶν δὲ uÀÀo τὸ χρινόμενον καὶ ἀλ- 

λο τὸ ζητούμενον ἐχόντων τῷ ἐν ἐκείνοις μὲν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν 
3 , - 1 - - . ᾿ς 5406 7 δύ 
ἀγωνιζομένων πεπρᾶχϑαι τὸ πρᾶγμα, ἐνταυϑα δὲ ὑπὸ τῶν δυο 

προσώπων εἰργάσϑαι, τῶν δὲ διπλῶν τῷ ἐκεῖ μὲν εἶναι διπλᾶ τὰ 

πράγματα, ἐνταῦϑα δὲ τὰ πρόσωπα" διπλᾶ, μίαν μὲν εἰργασμένα 

'πρᾶξιν, κἀκεῖ μὲν μίαν εἶναι τὴν προβολὴν, ἐνταῦϑα δὲ δύο" ἐπει- 

δη καὶ στοχασμοὶ κατὰ ἀμφισβήτησίν εἰσιν, ὧς ἐκεῖνο“ τύραννος 

x. t. À. p. 566. 1.21. 6 à Ald, om. 



7*2 -« ΣΧΟΜΙΑ , 

δὲ ἡ ζήτησις" πῶς οὖν ἐνταῦϑά φησι μεταξὺ τῶν χε- 

φαλαίων ἕτερον ἐμπίπτει ζήτημα, αὐτὸς διδάσχεε καὶ 

239 ὑποτίϑεται" τοῦ γὰρ πρώτου, φησὶν, ζητήματος ἐξε- 
ταζομένου ἄχρι τοῦ πρός τι, ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα 

δ τέλειον καὶ αὐτὸ τυγχάνον, οἷον εἰ ἀμύητος 0 ὄναρ ἐδὼν 
τὰ μυστήρια, ὁ Un αὐτῶν τῶν ϑεῶν τετελεσμένος, χαὶ 
διαιρεῖταο τοῦτο ἕως τοῦ πρός“τε' καὶ μετὰ ταῦτα πᾶσι 
τοῖς ἑξῆς χεφαλαίοις χοινοῖς “ρησύμεϑα" δεῖ οὖν τὸ 

“πρῶτον μελετὰν ἄχρι TOU πρός τι" τοῖς δὲ ἐφεξῆς κχε- 
40 φαλαίοις κοινοῖς τοῖς μετὰ τὸ πρός τι χρήσασϑαι" οἷαν 

vouog τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια reÜvdvas* ἀμύητος 
ὄναρ ἰδὼν τὰ μυστήρια ἤρετό τινα καὶ ἑξῆς" οὐχοῦν ἡ 
προβολή " δεινὰ ἔπραξας ἐξειπὼν τὰ μυστήρια" ὃ ὅρος, 
οὐχ ἐξεῖπον, οὗ γὰρ ἐφϑεγξάμεν" ἀνϑορισμός" xal μὴν 

15 κατένευσας " καὶ συνάψει εὐθὺς τὸν συλλογισμὸν, λέγων 
ἴσον εἶναι τὸ χατανεῦσαι τῷ εἰπεῖν " γνώμη γομοϑέτου , 

ὅτι ἄτοπον λίαν ἡγήσατο τὸ τοιοῦτον ὃ »ομοϑέτης᾽" εἶτα 
ἢ πηλιχότης βεβαιοῖ, , ὅτι μέγα καὶ χαλεπὸν τὸ ἐχλέγειν 
τὰ τῶν ϑεῶν μυστήρια" εἶτα τὸ πρὸς τι, ἅτι καὶ μεῖζον 

, 2010 χατανεῦσαι, βεβαιοῦντος γάρ ἐστιν" ἀφ᾽ οὗ τὸ δεύ- 

τερον ἐμπίπτει ξήτημα ἐξ ἀντιϑέσεως" ἀλλ᾽ οὐχ ἀμύητος 
οὗτος τοῦτα γὰρ τὸ γρῶμα" καὶ λοιπὰν ἐπανατρέχει 
εἰς 7 τὸν ὅρον τοῦ δευτέρου τούτου ζητήματος φάσχων" 
ἐχεῖνος ἐμνηϑη 8 0 εἰς ϑεῶν ἑερὰ φοιτήσας, ὃ παρὰ δᾳ- 

25 δούχου μαϑῶν" τὸν δὲ συλλογισμὸν ἐξ ἀντιϑέσεως λη- 
ψόμεθϑα, ὅμοιον λέγοντες τῷ " ὑπὸ τῶν ἑερέων μανϑα- 
v&y τὸ ἐν τοῖς ὕπνοι; μυεῖσθαι", *? μανϑάγειν γάρ ἐστιν 

. ἐξ ἀμφοτέρων" ταῦτα δὲ ἀνατρέψεις λογισμοῖς χωρίζων 
E καὶ πολὺ TO μέσον λέγων" ἡ πηλικότης καὶ τὸ ** πρὸς 

80 Tb μειώσει"  ἱστέον δὲ, ὅτι, ἐν τῷ εἴδει τούτῳ συμβαίνει 2 

7 Ald. ὑπανατρέχεις τὸν ὅρον. Β Ald. ἐμυήϑης omisso sq. 
9. — 9. Ald, τοῦ. 10 Ald. μιῆσθαι. 41 Ald. ἀπὸ τοῦ. 
Par. καὶ τὸ, 12 Ald. συμβαίνειν. ᾿ 



* 
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τὸν κατήγορον τὰ τοῦ φεύγοντος ἔχειν κεφάλαια" τὸν 

γὰρ ὅρον ἀδὶ τοῦ φεύγοντος ὄντα ὁ χατήγορος ἐνταῦϑα 

ἐν τῷ δευτέρῳ. “ζητήματε λέγει" ὁ δὲ φεύγων τὸν συλλο- 

γισμὸν τοῦ κατηγόρου ὄντα ἀεὶ προβάλλεται. ΄ 

Dis εἶδος οἷ δύο καλούμενοι ὅροι," ὃ γίνεται ór ἂν περ δίο 5᾽ 

ὀνομάτων ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου 5| ζήτησις ἢ, oix ἀντογομαζομένων" 

οἷον τὸν καϑαρὸν καὶ ἐκ καϑαροῦ ἵερασϑαι, πατέρα τὶς μοιχὸν 

ἀποκτείνας ε εἴργεται τοῦ ἑερᾶσϑαι " ἡ ἡ γὰρ ζήτησις ví; à χκαϑαρὸς, 

xal τίφ ὁ ἐκ καϑαροῦ" xai χρὴ. «τὸ ἕτερον πρότερον τελείως ἐπ- 

ελϑόντα τοῖς κεφαλαίοις αὖϑις ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐξ ἄρχης ἰέναι" 10 

ταῦτα περὶ ὕρου. 

Συριανοῦ' Τελευταῖον εἶδος τῶν διπλῶν ὅρων 
ἐστὶν οἱ χαλούμενοι δύο ὅρου, ὅπερ ὠνόμασται μὲν οὕτω, 
διότι τοῦ ἀντιλέγογτος τῇ δωρεᾷ Óvo τινὰ κινοῦντος &y- 

χλήματα καὶ δύο προβολαῖς χεχρημένου, ἀναγχαίως ὁ 1δ 
τὴν δωρεὰν αἰτῶν τοῖς ἐναντίοις χεχρημένος χεφραλαίοις, 
δύο ὅροις χέχρηται, Σ πρὸς ἑκατέραν προβολὴν 2 ἑκατέρῳ 
τῶν ὅρων ἀπαντῶν᾽ διαφέρει δὲ τῶν " ἁπλῶν τῷ εἶναι 
διπλοῦς" τῶν δὲ διπλῶν τῇ τάξει τῶν κεφαλαίων, καὶ 

τοῦ μὲν ἀντονομάζοντος xpi τοῦ. κατὰ σύλληψιν τῷ ἐν 20 

ἐχείνοις μὲν τῶν ἐπαγομένων ἐγχλημάτων τὸν φεύγοντα 
τὸ μὲν μεῖζον μὴ παραδέχεσθαι, τὸ δὲ ἔλαττον ἑχόντα 
ἐπαναιρεῖσϑαι" ἐνταῦϑα 4 δὲ τοῖς δύο ὅροις ἀμφότερα 

" 

--- —— 

4 Ald. ὅροι κέχρηνται. — 2 Ven. προβολὴν om. 5 Ven. 

τῶν uiv ἅἂπ. 4 Ven. ἐνταῦϑα δὲ τὰ δύο τοῦ ἑνὸς κατηγορεῖ- 
ται, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου, νόμος τὸν καϑαρὸν καὶ ἐκ καϑαρῶν ἱερᾶ- 
σϑαι" πατέρα τις ὡς μοιχὸν καταλαβὼν ἀπέκτεινεν , καὶ βουλόμε- 

γος ἱερᾶσϑαι ὡς μῇ καϑαρὸς κωλύεται" ὃ γὰρ ἀντιλέγων ἐγταῦϑα 
τῇ ἱερωσύνῃ, δύο τινὰ κατὰ τοῦ ἑτέρου σπεύδει ἀποδεῖξαι, Or, τὸ 
ἀχάϑαρος (sic), ὡς ἀπεχτογὼς τὸν πατέρα, καὶ ὅτι οὐκ ἐχκαϑαρὼν, 

μοιχὸς 7ὰρ ὃ πατήρ" ἔοικε δὲ, ὥσπερ ἄλλο τι παρὰ τὰ εἰρημένα 
εἶδος εἶναι ὅρον, ὅπερ ἔν μὲν ἔχει τὸ κρινόμενον, δύο δὲ ὅρους 
καὶ δύο ἀνϑορισμοὺς, ὡς τόδε" νόμος, τὸν ἱερέα καϑαρὸν καὶ ἐκ 

N 
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ἐχβάλλει καὶ οὐδέτερον παραδέχεται Ó τὴν τάξιν ἔχων 
τοῦ φεύγοντος" τοῦ δὲ ἐμπίπεοντος, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐν τῷ 

αὐτῷ ζητήματι τὴν ταξιν' ἐναλλάττουσι τῶν χεφαλαίων, 
ὃ τε χατήγορος xol ὃ φεύγων, ὡς εἴρηται, τὰς οἰχείας 

5 ἀμείβοντες τάξεις, ἐνταῦϑα δὲ διόλου τοῦ προβλήματος 
τὴν. οἰχείαν ἑχάτεροι διασάζουσι τάξιν" τοῦ δὲ χατὰ ἀμ- 
φισβήτησιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὸ ὃν πρᾶγμα τοῖς δύο πέ- 
πραχται προσώποις, ἐνταῦϑα γὰρ τὰ δύο τοῦ ἑνὸς χατ- 

ηγορεῖται" ὁ γὰρ ἀντιλέγων ἐνταῦϑα τῇ ἱερωσύνῃ δύο 
40 τινα χατὰ τοῦ ἑτέρου σπεύδει ἀποδεῖξαι,. ὅτε τε OU χα- 

ϑαρὸς, ὡς ἀπεχτονὼς τὸν πατέρα καὶ ὅτι οὐχ ἐχ χα- 

ϑαρῶν, μοιχὸς γὰρ ὃ πατήρ" ἱστέον δὲ, ὅτι τῶν ὁριχῶν 
ζητημάτων τὰ μὲν ἀκούσια ἔχει τὰ χρινόμενα, ὡς τὸ 
ἑξαδάχτυλον εἶναι ἢ ὡς τὸ μὴ γελῷν" τὰ δὲ ἀχούσια, 

45 ὡς τὸ ἐπανατείνεσϑαι χεῖρας, τὸ κλέπτειν, τὸ βιάξεσϑα " 

ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀχουσίων οὔτε γνώμης αἴτησιν κινὴή- 

240 σομεν, οὔτε ἀντίϑεσιν ἔξωϑεν οὐδὲ μίαν ὧν ἔφαμεν ἐν 
τοῖς ὑρικοῖς ἐμπίπτειν ξητήμασι μετὰ τὴν ἐργασίαν τῶν 
οἰχείων κεφαλαίων" ἐπὶ δὲ τῶν ἑκουσίων ἢ ts τῆς γνώ- 

20 μης αἴτησις ἐμπεσεῖται xol αἱ ἔξωϑεν ἀντιϑέσεις ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ" αἱ δὲ διηγήσεις ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ 
ix τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνονται 5 ἐν δὲ τῷ 

καϑαρῶν εἶναι" ἱέρεια ὑπὸ λῃσταῖς ἐγένετο" ἀπεδόϑη ὑπ᾽ αὑτῶν 

^ πορνοβοσκῷ, προέστησεν αὐτὴν ἐκεῖνος, 5j δὲ τὸν προς αὐτὴν εἰς- 
ἰόντα ἔπειϑεν, τὸ μὲν ἀργύριον καταβάλλεσθαι, ἐξιέγαι δὲ μὴ 

πλησιάσαντα * στρατιώτην εἰσελϑόντα μὴ δυνηϑεῖσα πεῖσαι ἀπά- 
Ty ἀπέκτεινε" διαφυγοῦσα ἀπῆλϑεν εἰς τὴν ἑαυτῆς πόλιν, καὶ 

ἀντιποιουμένη τῆς ἱερωσύνης κωλύεται;, ὧς μὴ καϑαρά" ἁπλοῦν μὲν 

γὰρ εἰ καὶ δοκεῖ τῷ τὸ κρινόμενον εἶναι, διπλοῦν δὲ τῷ δίο o- 
ρους ἐκ τοῦ φεύγοντος καὶ δύο ἀνϑορισμοὺς ἐπιδέχεσθαι" ἰστέον 
δὲ, ὅτι τῶν δρικῶν ζητημάτων τὰ μὲν ἀκούσια ἔχει τὰ κρινόμενα, 
τὰ δὲ ἱκούσια, ἀκούσια' μὲν, ὡς τὸ ᾿ἐξαδάκτυλον x. τ. À. 5 Ven. 

γίγνονται. 
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ὅρῳ͵ ἐκ τῆς προβολῆς" xal γὰρ αὕτη τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους περιέχει" οἱ δὲ φεύγοντες ix τῶν ἐναντίων 
ἐννοιῶν" δηλονότι καὶ λυσιτελεῖν αὑτοῖς πρὸς τὸν ἀγῶνα 

δυναμένων τὰς τε χαταστάσεις καὶ τὰς διηγήσεις ποιή- 
σονται" ἀρχόμενοι μὲν ἔχ τινων καϑολικωτέρων ἐννοιῶν, 5 

τὰ δὲ μερικὰ χαὶ τῆς παρούσης ὑποϑέσεως οἰχεῖα συνυ- 
φαίνοντες ἐκείνοις" γνωστέον δὲ, ὅτι καὶ Κόραξ 0 τεχνο- 

f “ “ ? 3 ^» , , P 

γραφος τῷ τῆς Χαταστασεῶως ονοματι Xtyonrat προοιμίαὰ 

τοῦ λόγου τὴν κατάστασιν χαλῶν᾽ οἱ δὲ 9 τεχνικώτερον 
περὶ αὐτῆς διορίζοντες καὶ διεξιόντες, ὡς καὶ ἀνωτέρῳ 10 
εἴρηται, τὴν καταστασίν φασι τῷ λόγῳ λυσιτελεῖν πρὸς 

' τοῦτο, ὅπερ καὶ τὸ ὄνο,ια δηλοῖ, πρὸς τὴν πρεπωδεστά- 
την διάπλασιν τῆς διηγήσεωρξ, τὸ μὲν γὰρ διηγήσασϑαι 
ψιλὸν τὸ πρᾶγμα ov σφόδρα ἔντεχνον, τὸ δὲ ovyxar&- 
στάσει διηγεῖσθαι τεχνικώτατον" ὅϑεν xol Δημοσϑένης 1$ 

ἐν τοῖς δημοσίοις μάλιστα λόγοις, 7 ὅπου καὶ τὴν ἀκρί- 
βειαν ἐμφαίνει, ὃ τοιαύταις χρῆται 5 ταῖς διηγήσεσιν. 

Σωπάτρου xol Μαρκελλίνου. TO τῶν δύο 
καλουμένων ὅρων τοιοῦτόν ἐστιν, Or ἂν περὶ δύο Ovo- 
μάτων ἡ ζήτησις εἴη ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου" ἑνὸς. γὰρ ἐν- 20 
ταῦϑα ὡς. ὁρᾶς ὄντος τοῦ προσώπου, περὶ τῶν δύο Ovo- 
μάτων ἡ ζήτησίς ἐστιν, εἰ χαϑαρὸς οὗτος, καὶ πάλιν εἰ 
ἐκ χαϑαροῦ" Οὐχ ἀντονομαζομένων. '"Enuón xai , 
ὁ ἀντονομάξων καὶ ὃ χατὰ σύλληψιν δύο ὅροι τυγχά- 
γουσιν, διαστέλλει τῇ διαφορᾷ καὶ διαχωρίξει" φησὶ γὰρ 25 
ἐκτιϑέμενος οὐκ ἀντονομαζομένων, ὃ ἐστιν οὐχ ἀναιρου- 
μένου τοῦ ἑτέρου διὰ τῆς εἰραγωγῆς τοῦ ἑτέρου, ὅπερ ἐν 
τῷ ἀντονομάζοντι γίνεται" ὃ γὰρ ἱεροσυλίαν τὸ πεπρα- 
γμένον λέγων τὸ κλοπὴν εἶναι ἐκβάλλει" καὶ πάλιν ὃ 
χλοπὴν διϊσχυριζόμενος ἀναιρεῖ τὴν ἱεροσυλίαν" ἐπὶ δὲ 50 
τῶν δύο ὅρων οὐχ οὗτος τῆς ἐργασίας ὁ τρόπος, ἀλλ᾽ 

6 Ald. οὐδέ. Ven, et Par. οἱ δέί. 7 Ven. τῶν λόχων». 8 
Ven. ἐχφαΐνει τῆς τέχνηρ, 9 Ven. κέχρηται. 
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ἑχάτερον ἰδίᾳ xaO ἑαυτὸ ζητεῖται" ὅρα δὲ ini τοῦ mapa- | 
δείγματος" ὃν μὲν τὸ πρόσωπον τὸ ἐξεταζόμενον, δύο δὲ 
τὰ ζητούμενα ὀνόματα" Tig O χαϑαρὸς xoi τίς ὁ £x χα- 
ϑαροῦ" ἥκιστα οὖν διὰ τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον ἐχβάλλεται, 

. δῦπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάξζοντος δέδειχται, ἀλλὰ xe ἕαυ- 
τὸ ἑχάτερον ζητεῖται" δυοῖν γὰρ ὄντοιν, οἷς ἔνοχον ὃ 
κατήγογός φησι γεγενῆσθαι τὸν φεύγοντα καὶ διαχεχω- 
λύσϑαι ἱερᾶσϑαι, ὁ φεύγων οὐδ᾽ ἑτέρῳ ὑπεύϑυνον £av- 
τὸν εἶναι λέγει" χαὶ γὰρ χαϑαρὸν καὶ ἐκ καϑαροῦ ἕαυ- 

40 τὸν εἶναι χατασχευάσει" δύο δὲ ὄντων τῶν ζητουμένων 
ἐπὶ ἑνὸς προσώπου, διπλὴ xoi ἡ διαίρεσις ἔσται δε ὅ- ᾿ 
λων τῶν χεφαλαίων" πρῶτον μὲν περὶ τοῦ τίς ὁ χαϑα- 
Qoc, δεύτερον δὲ περὶ τοῦ τίς ὁ ix χαϑαροῦ τῇ αὐτῇ 
διαιρέσει τῶν χεφαλαίων ἐφεξῆς πάντων" ὡστε xoà ταύ- 

15 τὴν εἶναε διαφορὰν πρὸς τὸν ἀντονομάζοντα, διὰ τοῦ- 
το δὲ ovx ἀντιτιϑέντες κεφάλαιον χεφαλαίῳ τὴν Oii 
ρεσιν ἐν τούτῳ τῷ εἴδει ποιούμεϑα, ἀλλὰ χωρίσαντες, 
οὐχ ὅτι οὐχ ἀγωνιστιχώτερον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ διέστηχεν ἀπ΄ 
ἀλλήλων xai χεχώρισται τὰ ζητήματα, συνάπτειν μὲν 

20 ἐπιχειροῦντες σύγχυσιν ἐργαζόμεϑα" διαιροῦντες δὲ εὺ- 
κρινήῆ καὶ σαφῆ τὸν λόγον παρεξόμοϑα" τελείου δέ ἐστε 
ῥήτορος τῇ συμμετρίᾳ τῆς χρείας χρησάμενον ἐχφεύχεεν 
τὸ προσχορὲς καὶ ὕπτιον" *9 xal εἰ χατασχευάζοντιε αὐ- 
τῷ τὸ ἕτερον ἀναγχὴ γένοιτο xol τοῦ ἑτέρον ἐν τῷ λό- 

3579 ἐπιμνησθῆναι, ἐπαγγέλλεσθαι ποιεῖσθαι τὴν περὲ 
τούτου ἐξέτασιν, ἔστεν ὅτε εἰ ἀπαιτοίη καὶ βραχείας χα- 

χατασχευὰς τ: ποιουμένους διὰ τὸ ἀγωνισειχόν" δεῖ δὲ εἰ- 
δένωε, ἐς ἔνϑα μὲν συιιπλέχεται τὰ ξητήματα κεφάλαε- 

ον χεφαλαίῳ ἀντεξετάζοντες προάγομεν τὸν λόγον" ἔνϑα 

ὅ0 δὲ χεχώρισταε, ἀναγχαῖον χωρίσαι διὰ τὴν σύγχυσιν" 

πλὴν εἰ πρὸς τὴν χρείαν βραχείας *? μεταξὺ χατασχευὰς 
ποιή- 

Pd 

10 Ald. ὅπτιου.Ό — 11 Ald. xaracxsvrg. 412 Ald. βραβείας. 
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ποιησόμεϑα τὴν πᾶσαν τοῦ ἑτέρου ἐξέτασιν ὕστερον ἐπαγ- 24] 

γελλόμενοι ποιήσειν. Διέλωμεν δὲ τὸ ζητημα ἐρεῖ τοί- 
vvv ὃ φεύγων" ἐπεὶ τινός eiut. τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερέ- 
e», μέτεστί μοι καϑά nov τῶν πολλῶν ἑκάστῳ" eO" 
7 ἀνϑυποφορὰ ἡ ἐχ τοῦ ῥητοῦ" ἀλλ᾽ οὐχ ἦν καϑαρὸς δ 
O πατήρ᾽ λύσεις κατὰ μετάληψιν χρόνου" τότε χαϑαρὸς 
ὧν- ἐτύγχανεν, ὅτε κατὰ νόμους ἔγημε 1" καὶ ὅτε ἐποι- 
ἡσατό με᾽ οὐχοῦν προτέρα τῶν ἁμαρτηϑέντων ἡ ἐμὴ 
γένεσις" ἐχ καϑαροῦ τοίνυν xal οὐχ ἔχοντος μίασμα γέ- 

γονα" ἐπὶ τούτοις εἰσαχτέον τὸ ῥητὸν τὸ δεΐτερον ^, ἀλλ᾽ 10 
οὐδὲ σὺ καϑαρὸς, ἀπεχτονὼς τὸν πατέρα" τὸ δὲ ῥητὸν 
τοῦτο ῥητῷ καὶ ἀντεγχλήματε λύσεις" πρότερον ἐξετά- - 

σας ὁριστιχῶς, τίς ὁ TOU προςρήματος ** τούτου ὑπό- 

διχος, ὃ ἀνδροφόνος, ὁ μεμιασμένος, οὐχ ὁ δικαίως av- 

ἐλών" ἐγὼ δὲ μοιχὸν καὶ ἄδικον εἰς ἐμὲ γεγενημένον 18 

ἀνεῖλον" δίδωσι δὲ κτείνειν τὸν τοιοῦτον ὃ νόμος" καὶ 
πληρώσει ἐνταῦϑα τόπον κατὰ μοιχοῦ" ἀλλ᾽ ἔδει, φη- 
σὶ, φείσασϑαι πατρὸς ὄντος" ἡ λύσιρ, καὶ ποῦ τῷ νό- 
μῳ προσδιώρισταί τι τοιοῦτον, ἐὰν γένει προσήκῃ μὴ 
διδόναι δίκην " ἀλλὰ δὴ καὶ πατέρα χρὴ μισεῖν ἑτέρου 20 

μάλλον, εἰ πονηρὸς καὶ ἀσεβὴς γένοιτο περὶ τὸν παῖδα" 

εἶτα χρῆσαι διαβεβλημένοις ἐπιχειρήμασιν, τί δὲ εἰ προ- 

διδόντα ἡμυνάμην, ví δὲ εἰ τυραννοῦντα" ἄρα μιαρὸς 
ἔδοξα δίκην λαβών; οὐκ ἔστιν" οὐ τοίνυν ἄξιον οὐδὲ νῦν 
αἰτίαν ἔχειν ὡς ἀνδροφόνον Ovra* δεινὸν γὰρ ἡ βοι- 38 
χεία καὶ τῶν μεγίστων ἀδικημάτων oix ἔλαττον" εἰ δὲ 
φήσειεν, ὡς ἐχρῆν χρῖναι αὑτὸν, ἐνδυμητέον ὃ ὅτι ἀνελεῖν 

προτέταχται παράνομον, οὐ μὴν τὸ ἕτερον ἀνθ᾽ ἑτέρου 

πρᾶξαι" πῶς δὲ καὶ οὐ δωνὸν μετέχειν μὲν τῆς ἀλλής 

ἐπιτιμίας ἀνεγκλήτως, 55 εἴργεσϑαι δὲ τῆς ἱερωσύνης ἐν 80 

ἀνδροφόνου μοίρᾳ ταττόμενον᾽ κἂν μὲν εἰς τὰ ἱερὰ dp 

135 Ald. ἔγειμε. 44 Ald. πρὸς ῥήματος, 415 Ald. ἀνὰγα 

κλήτως, et iepbotrre. 
Rhetor. IV. | 27 
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βάλω καὶ προσίω τοῖς ὁσίοις μηδένα χωλύειν Hysnpsiv, 
τὴν δὲ τιμὴν ταύτην ἀφαιρεῖσθϑαΐ μὲ τὸν αὐτὸν τρύπον 
τοῖς κατεγνωσμένοις" ἐπὶ τούτοις ἔστε τελεχὸν κεφ ἄλαιον 
τὸ συμφέρον" ὃ πανταχοῦ καὶ ἐν παντὶ ζητήματε δεῖ 

5 χαϑορᾷν᾽ ἔστε δὲ ἐνταῦϑα λαμβανόμενον ἐξ ἐνδόξου, 
ἀλλὰ γαλεπαίνει, φησὶ, τὸ δαιμόνιον" λύσεις δὲ τὴν 

ἀνθυποφορᾶν ἐνδόξως τὸ χαϑόλου χατασχευάζων, οὐ 
πέφυκεν ἀγαναχτεῖν ὑπὲρ τῶν μοιχῶν, ἀλλὰ συναλγεῖν 

τοῖς ἠδικημένοις" εἶτα ἐπὶ τέλει ἐρεῖ, ὅτε συμφέρεε τῇ 

40 πόλει τὸ ἄνδρα σωφρόνως καὶ χοσμίως βεβιωχότα vx- 

ηρετεῖν τοῖς ϑεοῖς" ἰστέον δὲ, ὅτι χαλεπὸν ἔν τισὶν δρε- 
xoig ζητήμασι χρῶμα τὸ καλούμενον εὑρεῖν" ὡς inà τοῦ 
τὸ χενοτάφιον διορύξαντος καὶ χρινομένου τυμβωρυχίας" 
ἀχούω γὰρ, διατί ὥρυττες, εἰ μὴ τυμβωρυχεῖν ἤϑελες; 

45 ἀπορήσει λύσιν εἰπεῖν, εἰ μή που λέγει, ἵνα χαϑάρω τὸν 
τόπον, ἕνα τινὰ ἀπόϑωμαι, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον" xol 
ἐπὶ τοῦ ὑφελομένου τὰ ἰδιωτιχὰ χρήματα ἀπὸ τοῦ ἐδ- 

| QoU ἡ αὐτὴ ἀπορία , τι γὰρ ἐρεῖ χρῶμα μετὰ τὰ αχερρέ- 
᾿λαια, πλὴν εἰ λέγοι, ὅτε ἠπιστάμην ἰδιωτιχὰ εἶναι χροή- 

20 ματα ἐν τῷ ἱερῷ᾽ τίς ὁ καϑαρὸς, xal τὶς ὃ ἐχ χαϑα- 
ροὔ" ἀνεῖλε γὰρ, ovre ix χαϑαροῦ" μοιχοῦ γὰρ παῖς" 
ὁ δὲ, ὅτι καὶ καϑαρὸς καὶ ix χαϑαροῦ" ὃ γὰρ μοιχὸν 
ἀνελὼν καϑαρός " καὶ ὁ τεκὼν δὲ οὐ μοιχὸς ἦν, ὅτε με 
ἕτιχτεν" xol γίνεταε τὸ πρῶτον ζήτημα, ὅτι ἐχ χαϑα- 

25 ροῦ" xal λοιπὸν ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα; εἰ γὰρ ἐκ 
καϑαροῦ γέγονας, ὥς qne, σὺ oU καϑαρὸς ἀνελὼν τὸν 
χαϑαρόν" καὶ οὕτως εἰσάγεται τὸ δεύτερον ζήτημα, ὅτι 
μοιχὸν ὄντα ἀνεῖλεν" εἰσάγεται δὲ σχεδὸν μετὰ τὴν ποι- 
ὄτητα. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τινὲς τῶν τεγνικῶν τρία γενιχὰ 

so τοῦ ὅρου εἴδη λέγουσι, τὸ κατὰ φύσιν, τὸ κατὰ πρόσ- 
ὠπον, τὸ κατὰ χρίσιν" καὶ τοῦ μὲν χατὰ φύσιν παρά- 
δειγμα᾿ νόμος τὸν σεσινωμένον μὴ ἱερᾶσθαι" ἐξαδάχτυ- 
λός τις ἢ μὴ γελῶν χωλύονται ἱερᾶσϑαι" ἐνταῦϑα rap. 
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7 ξήτησις εἰ τοῦτο σῖνος τὸ κατὰ φύσιν" τοῦ δὲ κατὰ 
τρόπον τοῦτο" πλούσιος πένητε συνεχῶς ἐπανατείνεται 
τὰς ! χεῖρας καὶ κρίνεται ὕβρεως" ξητεῖται γὰρ εἰ οὗ- 

τος ὁ τρόπος πληγαί" τοῦ δὲ κατὰ κρίσιν, τούς τε 

κατ᾽. αἴτησιν χαὶ τοὺς κατὰ ἀμφισβήτησικ' λανϑά- 5 
vovc, δὲ οὗτοι ἑαυτοὺς ovx εἴδη ὅρων 16 ἀλλὰ ποι- 242 
órgrag λέγοντες" διαφέρει δὲ εἶδος ποιότητος τῷ τὸ μὲν 
εἶδος διάφορον δέχεσθαι διαίρεσιν, τὴν δὲ. ποιότητα λό- 
γων αἰτίας μηνυτικὴν εἶναι" οὔτε δὲ ὃ χατὰ τρόπον οὔ- 
T8 ὃ κατὰ φύσιν διάφορον πρὸς ἀλλήλους τὴν διαίρεσιν 10 
ἔχουσιν, ἄλλως. τε καὶ τὸ χατὰ φύσιν ἀντιλήψει ἁρμόζει 
μᾶλλον ἢ ὅρῳ. Ζενικώτατα μὲν οὖν τρία εἴδη ὅρων 
ἐστὶν, τό τὸ κατὰ χρίσιν, καὶ τὸ χατὰ ἀμφισβήτησιν xal 
"τὸ κατ᾽ ἀξίωσιν" τὸ μὲν οὖν κατ᾽ ἀξίωσιν καὶ τὸ κατὰ 
ἀμφισβήτησιν ἄτμητά ἐστι" τὸ μὲν γὰρ αἴτησιν ἔγει μό- 15 
yov, τὸ δὲ ἢ δύο προσώπων περὶ ὃν μόρος τῶν πρα- 
χϑέντων ἀμφισβήτησις, οὗ παράδειγμα 0 ἐπιδιώξας τὸν 
τύραννον ἐκ τῆς ἀχροπόλεως, καὶ ὃ ἕτερος ὃ ὑπαντήσας 
καὶ ἀνελών" ἢ δύο πραγμάτων πεπραγμένων. ὑπὸ δύο 
προσώπων τελείου ἑχατέρου ὄντος ἀμφισβήτησις, ὡς ἐπὶ 320 
τούτου τοῦ παραδείγματος" τύραννος τὴν ἑαυτοῦ σχευ- 
ἣν δέδωχε τῷ δορυφόρῳ, καὶ μεταβαλὼν τὴν ἐχείνου, 
ἦλθε μοιχεύων ἑνὸς τῶν ἐν τῇ πόλει γυναῖκα" xord 
ταὐτὸν ἀνῆλϑέ τις τὸν τύραννον ἀνελεῖν xal ἀπέχτεινϑ τὸν 
δορυφόρον ἔχοντα τὴν σκευήν᾽- καὶ ἐν τῇ πόλει ὃ τῆς 25 
γυναικὸς ἀνὴρ τὸν τύραννον μοιχεύοντα ἀνεῖλε χαὶ ἀμ- 
φισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" διαφέρει δὲ Ο ὅρος οὗτος τοῦ 

προτέρου τῷ παρ᾽ ἐχεῖνον μὲν iv. μέρερ ὃν ἔργον πεπρᾶ- 
«χϑαι, καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν εἶναι, τοῦ δὲ τὸ τέλος" ἐν- 
ταῦϑα δὲ παρὰ δύο προσώπων τελείως ἀμφότερα τὰ ἔρ- 30 

γα πεπρᾶχϑαι, διὸ καὶ ἀδιάφορον ἔχει τὴν διαίρεσιν" 

ἐχεῖ μὲν γὰρ εἷς ὅρος ἐστὶ καὶ εἷς ἀνϑορισμὸς, λέγοντος; 

16 Ald. ὅρον. 

37. . 
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ὅτι τυραννοχτόνου ἐστὶ τὸ ἐχβάλλειν τῆς ἀχροπόλεως, 

τὸ δεῖξαι φυγόντα, τὸ μηκέτι ἔχειν δορυφόρον" καὶ εἷς 
πάλιν ἀνϑθορισμὸς , οἷον, οὐ, ἀλλὰ τυραννοχτονία ἐστὶ. 

τὸ ἀνελεῖν, τὸ δεῖξαε vexpov* ἐνταῦϑα δὲ δύο opor παρ᾽ 
5 ἑκατέρου xal δύο ἀνϑορισμοὶ, ὃ τε γὰρ τὸν δορυφόρον 

, ἀνελὼν φήσει, ὅτι τυραννοχτονία ἐστὶ τὸ ανελϑεῖν εἰς 
τὴν ἀχρόπολιν, τὸ μάχεσϑαι τοῖς δορυφόροις , τὸ ἀπο- 

σφᾶξαι τὸν τύραννον, ὃ δὲ σὺ πεποίηκας, μοιχὸν ἐστιν 
ἀνῃρηκέναι ἔσω ἔν τῷ οἰκήματι, οὐδὲ γινώσκων, εἰ Tt- 

40 Qavvoc ἦν" ὁ δὲ πάλιν τὸ ἐναντίον, ὅτι τυραννοχτονία 

ἐστὶ τὸ αὐτὸν ἀποχτεῖναι τύραννον ,) τὸ νεκρὸν δεῖξαο 
οὐ δορυφῴρον, ἰδιώτην, σχῆμα μόνον τυράννου ἔχοντα, 
καὶ τὰ μὲν κατὰ ἀξίωσιν καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν ταῦ- 
τα" τὸ δὲ κατὰ χρίσιν, ὕπερ ἐστὶ τὸ χατὰ φυγὴν καὶ 

45 δίωξιν, διαιρεῖται εἴς τε τὸν ἀντονομάζοντα, καὶ τὸν χα- 

τὰ σύλληψιν καὶ τὸν ἐμπίπτοντα xol τοὺς δύο χαλουμένους 

ὅρους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ εἴδη τοῦ- κατὰ xpicw δὲ- 
πλοῦ" ἔστι δὲ καὶ ἁπλοῦν τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου 
τῷ πένητε συνεχῶς τὰς χεῖρας. καὶ ἄλλως" ὡραῖον ἔχων 

20 τις παῖδα ἐξεμίσϑωσε τοῦτον γυναιξὶ χαὶ προαγωχγείας 37 
κρίνεται" λείπει γὰρ τὸ πρόσωπον τῶν ἀνδρῶν" τούτοις 
γὰρ ὃ ἐκ μισϑῶν προαγωγὸς ἄντιχρυς χληϑείη" λέγουσε 

| δὲ καὶ ἕτερον τοῦ κατὰ χρίσιν εἶδος, ἐν ᾧ ἕτερον μὲν 
ἐστι τὸ χρινόμενον , ἕτερὸν δὲ τὸ ζητούμενον" οἷον νόμος 

35 τὸν ἢ ἄπολιν μὴ ἀγωνίξεσϑαι" βουληϑεὶς ὑπὸ τῶν 
᾿Ηλείων κωλύεται. καὶ κρίνουσιν ᾿4ϑηναῖοι ᾿Ηλείους ἐπὶ 
τῶν " Auguxruóvay ὕβρεως " ἐνταῦϑα γὰρ xpiveras μὲν 
ἢ ὕβρις, ζητεῖται δὲ εἰ ἄπολις 15 ὃ ̓ 4ϑηναῖος" τοιοῦ- 

TOP ἐστι καὶ τὸ τοῦ εὐνούχου" καὶ γὰρ κἀκεῖ φόνος μὲν 
80 τὸ χρινόμενον" ἢ ζήτησις δὲ περὶ τοῦ εἰ μοιχὸς ὁ tv- 

,  VWoUyoc. Ἔστι παρὰ 35 τούτους ἕτερος καλούμενος πα- 

17 Ald, προαγωγίας. — 48 Ald, τό. 19 Ald. ἄπολιν 
omisso ei. 20 Ald, περί. : 
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ράδοξος᾽ παράδοξος δὲ λέγεται, ὅτι πάντων "rv ὅρων 
, , ^» , 3 -— 3 “ὦ 5 φύσιν ἐχόντων ἐπὶ τῶν πρός τε ἀπό τὸ τοῦ αἰτοῦντος t 

ἀπά τε τοῦ κατηγόρου αὔξειν τὸ ἔγχλημα, ἐπὶ rovrov μᾶλ- Me 
λον μειοῖ" ἔστι δὲ vovroy παράδειγμα" νόμος τὸν σεσι» 
νωμένον μὴ ἱερᾶσθαι" ἑξαδάκτυλός τις χωλύεται ἱερᾶ- 5 

σϑαι καὶ ἀντιλέγει" ἐν τούτῳ τοίνυν μάλιστα τῷ ὅρῳ 
τὸ πρός τι ἀντέστραπται" ov ?* γὰρ περὶ τοῦ καὶ μεί- 
Cov αὑτὸ εἶναι φιλονεικεῖ ὁ κατήγορος, ἀλλ᾽ ἥττον" οἷον 
ἐπὶ μὲν τοῦ τοιούτου ὅρου τοῦ μὴ γελῶντος καὶ χωλυο- 

μένου ἱερᾶσϑαι ὁ κατήγορος τὸ πρός τι καὶ μεῖζον χα- 10 

τασκευάσει, φάσχων, ὅτι μεῖζόν ἐστι τοῦ ἄλλο τι 33 σῖνος 
ἔχειν, οἷον τὸ ποδὸς ἐστερῆσϑαι, τὸ ὀφθαλμοῦ" ἐνταῦ- 9483 
ϑὰα δὲ τὸ ἐλλείπειν μόνον. τὸ σῖνος Ó χατήγορός φησιν" 

᾿ τὸ δὲ πλεονάξειν πολὺ ἧττον ἀποφαίνεται τοῦ ἥττονα ᾿ 
ἔχειν" εἰ γὰρ τὸ ἧττον ἄχρηστον, καὶ τὸ πλέον ̓  ὥσϑ᾽ 5, 
0 ἕτερος δάκτυλος ἄχρηστόν ἐστι καὶ τάξιν τοῦ ὕττονος 

ἔχει" καὶ τούτους δὲ τοὺς ὅρους τοῦ αὑτοῦ τίϑεται εἴ- 

δους" οἷον τὸν xewóv ὅπλον εὑρόντα γέρας λαμβάνειν" | 
ἵππον τις ἐδίδαξε μάχεσϑαι καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας" πλεονά- 

ζεε γὰρ ἵππας ὅπλον τῷ ἐμψύχῳ. Εἰσὶ δὲ καὶ ἔωμεσοέ 30 

τινες" ἔμμεσοι δὲ λέγονται οἱ δοχοῦντες μὲν ἔχειν óvo . 

ὅρους, μὴ κρινοιιένους δὲ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν συνεζευγμένων 
ἐστὶν ὁ ἐμπίπτων" ὁ γὰρ δεύτερος ὅρος eig κατασχευὴν 

' τοῦ προτέρου λαμβάνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν v- 

φέντα ἱερὰν δίκην ἄτιμον εἶναι. -Δημοσϑένης διαλυσα- 25 

μενος πρὸς Μειδίαν ὑπάγεται TO νόμῳ" μετὰ γὰρ τὸ 

ξητηϑῆναι, τί τὸ καϑυφεῖναι, οἷον ὅτε τὸ ἐνδοῦναι ἐν ι 

δικαστηρίῳ εἰσελθόντα καὶ μὴ διχαιολογήσασϑαε, τὸ μὲ 

παραγαγεῖν μάρτυρας, τὸ ὅλως μὴ ὡς δεῖ ἀγωνίσασϑαι, 

ἐμπίπτει μεταξὺ ἕτερον ξήτημα, εἰ ὅλως iege δίκη α- 50 

τη" καὶ χατασχευάσει ὃ Δημοσϑένης μὴ εἶναι ἱεραν" 

31 Ald. tov. 33 Ald. ἀλλ᾽ ὅτι. 
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διὸ xo ἔμμεσα καλοῦνται, ὅτι τάξιν μὲν ἔχουσι διπλῶν, 
τὸ δὲ ἕτερον αὐτοῦ μέρος εἰς ἀπόδειξιν τοῦ προτέρου 
λαμβάνεται καὶ οὐχὶ αὐτὸ ἐγχαλεῖται" οὐ γεῖρον δὲ καὶ 
τοῦτο εἰδέναι, ὡς O κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρος τὴν ἔἕναν- 

δ τίαν τάξιν ἔχει τοῖς ἄλλοις ὅροις" ἐν μὲν γὰρ τοῖς GÀ- 
λοις ὅροις τὸ κεφάλαιον ὃ ὅρος ἀπὸ τῶν παρειμένων 
γίνεται, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀπὸ τῶν πεπρα- 
γμένων" τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν ὁρίζοντος εἶναι τυραννοχτο- 
γίαν, οἷον τὸ διῶξαι, τοῦ δὲ τὸ τέλος, οἷον τὸ ἀνελεῖν" 

19 πολλάκις γὰρ ἔφαμεν, ὡς 0 αἰτῶν τάξιν ἔχει διώχοντος " 
ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ στοχαστικὴ πολλάκις ἀντίϑεσις ἐμ- 
πίπτει ἐν ὅρῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τύραννον πείσαντος χα- 

ταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα, ἐρεῖ γὰρ ὃ ἐναντίος μετὰ τὸ 
πρός τι, ὅτι εἰκὸς πάλιν τὸν τύραννον ἐπανελϑεῖν. 

4δ Περὶ ἀντιλήψεως. 

Μετὰ τὸν * ὅρον ἡ ἀντίληψις, καίτοι ἐν τῇ μεϑόδῳ 
οὐχ οὕτως ἀλλὰ μετὰ τὸν ὅρον εὐθὺς ἡ πραγματική" 
xol οὐχ ἀλόγως ἀμφότερα, ἐκεῖ μὲν yao? ix τῆς διαν- 
θέσεως τῶν πραγμάτων ἐνέχυπτεν" τῶν γὰρ πραγμά- 

20 Tov τῶν μὲν ὄντων φανερῶν, τῶν δὲ ἀςρανῶν, xal τῶν 
- φανερῶν, τῶν μὲν τελείων, τῶν δὲ ἀτελῶν, τῶν τελείων 
ἡ πρώτη ζήτησις εὐθὺς περὶ τὸν μελλοντα γίνεται, περὲ 
Ov? ἡ πραγματική" εἰχότως τοίνυν ἐχεῖ μὲν ἀπὸ τῶν 
πραγμάτων διαιρούμενος, προτέραν ἔταξεν τὴν πραγμα- 

25 τικήν" ἐνταῦϑα δὲ ἡ κοινωνία τοῦ ὅρου τῶν χεφραλαίων 
πρὸς τὴν ἀντίληψιν τὴν τάξιν ὑφηγήσατο" ἅτε δὴ xv- 

1 Ven. Οἱ τὴν ἀρίστην τῶν στάσεων ποιησάμενοι διαίρεσιν με- 

τὰ τὸν ὅρον τάττουσι τὴν ἀντίληψιν, ἥτις ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ τὸν 

φεύγοντα μὲν d» μέσῳ τῷ τῆς δίκης ὑπάρχοντα κλύδωνι. ὡσπερεὶ 
σήματός τινος ἀσφαλοῦς ἀντιλαμβάνεσϑαι τῆς ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ 

ἐξουσίας" δρίξεται δὲ αὐτὴν ἹΜινουκιανὸς μὲν οὕτω. 43 Ald. τὰ. 

$ Ald. περιὸν, 
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, ριωτέρα αὕτη, τὸ κατ᾽ ἐκεῖνα, φημὶ δὴ τὰ κεφάλαια, 

τὴν διαίρεσιν ἐνταῦϑα γίνεσθαι. ὁρίζεται δὲ αὐτὴν * 

ὍΜινουχιανὸς μὲν οὕτως, ὅτ᾽ ἂν ὁμολογῶν ὃ φεύγων τὸ 

' πεπραγμένον τὴν ἐξουσίαν προβάλληται" Eyes δὲ ovx ὁρ- 

ϑῶς, μήτε ἐκ γένους ὧν xoi διαφορῶν, ὅπερ προσήχει δ᾽ 

τοῖς τελείως " ἔχουσιν ὅροις προσεῖναι, μήτε τί ἐστι κατ᾽ 

οὐσίαν ἡ ἀντίληψις δριζόμενος, ἀλλὰ πότε γίνεται" τοῦ- 

vo δὲ ὅρων ἀλλότριον" 9 ἔστι δὲ καὶ στοχασμῷ 7 τοῦτο 

οἰκεῖον" xol γὰρ ἐκεῖ μάλιστα ἐν τοῖς ἐμπίπτουσι καὶ 

συγκατασκευαζομένοις τὴν ἐξουσίαν ὁ φεύγων προβαλλε- 40 

TOL, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχεύοντα πατέρα ἀπεκτονότορ" ὃ 

᾿καχία δὲ ὅρων, ὡς πολλάκις εἴπομεν, 9 τὸ ἐλλείπειν ἢ 

περιττεύειν" *9 ἀρετὴ δὲ τὸ διασώζειν τὸ προσῆκον ἕκα- 

στῳ μέτρον. “Ἑρμογένης δέ φησιν ἀντίληψιν εἶναν ἀνευ- 

S4vov πράγματος εἶναι δοχοῦντος ὡς ὑπευϑύνου κα’ 15 

τηγορίαν' οὗτος δὲ ὃ ὅρορ τὸ uiv ἴδιον τῶν ἀντιληπτι- 

χῶν προβλημάτων μηνύει, ἀτελὴς 06 ἔστιν" ov ἘΣ γὰρ 

àx γένους ἐστὶ xol συστατικῶν διαφορῶν, ὥσπερ οὐδὲ 

ὁ τοῦ Μινουκιανοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ κατηγόρον᾽ γνωρίζει τὴν 

ἀντίληψιν" 9? ὃ δὲ τελείως ἔχων τῆς ἀντιλήψεως ὅρος 30 

ἐστὶν οὗτος" ἀντίληψίς ἐστε στάσις πολιτικοῦ πράγμα- 244 

4 Ald, αὐτῶν, 5 Ald, τελείοις, 8. Ven, add, εἴπερ τὸ τί ἦν 

εἶναι κατὰ ᾿Δριστοτέλην σημαίνουσι: τουτέστιν, si τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὗπ- 

ἄρχον ἑκάστῳ τῶν δριζομένων. 7 Ven. στοχασμῶν: 8 Ald, ἀπεκτενό- 

τος. 9 Ven. δἴρηται. 40 Ven, πλεονάζειν inscripto περιττεύειν. 1. 16. 

AI, κατηγορίᾳ, Scr. κατηγορίαν. 41 Ven. ovre, 12 Ven. addit: 

xal τόγε πάγτων ὡς εἰπεῖν τεχνογράφων ἀπὸ τοῦ φεύγοντος αὗτὴν χα- 

ρακτηριζόντων" διὰ τοῦτο δὲ τούτων μόνων τῶν τεχνογράφων παρε-. 

ϑέμεϑα τοὺς ὅρους" ἐπεὶ γὰρ εὐδοκιμώτεροι τῶν πρὸ ἑαυτῶν, ἔδοξε 

μέχρι τοῦ Εὐαγόρου τε καὶ "4x)lov χρόνων" οὗτοι δὲ τὴν ἐκ τῆς 

ϑείας φιλοσοφίας ἐπιστήμην τοῖς τῶν στάσεων ἐγκαταμίξαντες ϑεω- , 

ρήμασιν, ἀκριβεστέρους τούς τὸ ὅρους καὶ τὰς τῶν προβλημάτων 

ἐπσιήσαντο διαιρέσεις" ὃ δὲ τελείως ἔχων x. τ. λ. 

« 
Φ 
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vog τῶν ἐπὶ μέρους, xc ἣν ὃ φεύγων ὁμολογῶν τὸ 
πεπραγμένον τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται" στάσις μὲν 

οὖν τὸ γένος τοῦ ὅρου" τὰ δὲ ἄλλα διαφοραὶ χωρίζου- 
σαι αὐτὴν τῶν t6 ἑτερογενῶν xoi ὁμογενῶν" ἑτερογενῶν 

δ μὲν, οἷον τὸ 1" πολιτιχοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους 
χωρίξει ** τὴν ἀντίληψιν γεωμετρικῶν 85 xol φυσιζῶν 
ϑεωρημάτων" πολλαὶ γὰρ καχεῖσε 15 περὶ τὴν ἀκρίβμαν 
vov πραγμάτων 7 ἀμφιβολίαι" τὸ δὲ ἐπὶ μέρους τῶν 

, καϑύόλου πολιτιχῶν γχωρίξει πραγμάτων" τὰ δὲ λοιπὰ 
40 τῶν ὁμογενῶν χωρὶς αὐτὴν ἵστησι στάσεων" ἐν γὰρ ταύ- 
τ τοῦ παντὸς ἠράχματος τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν 
ἀνάγει" γίνεται 18 δὲ ἀντιληπειχὰ προβλήματω κατὰ 
τέσσαρας τρόπους, κατὰ νόμον, κατὰ ἔϑος, χατὰ φύ- 
σιν, χατὰ' τέχνην" χατὰ νόμαν μὲν, ὡς ἐκεῖνο" τρισαριυ- 

45 στέα τις μοιχὸν χαταλαβὼν ἀπέκτεινε, xol χρίνεται φό- 
vov' τὸν γὰρ νόμον αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν φησὶ τοῦ φό- 
γου 19 δεδωχέναι" κατ᾽ ?? ἔϑος δὲ, μετὰ τὰ ἐν Χαιρω- 
yela Φίλιππος ἀπέστειλε πρὸρ ᾿᾿ϑηναίους, αἵρεσιν di- 

δοὺς i ἢ τοὺς χιλίους αἰχμαλώτους ἴ ἢ τοὺς χιλίουρ νεχροὺς 

' $0 ἀνελέσϑαι πρὸς ταφήν" ἔπεισε 4ημοσϑένης ἐλέσϑαι ξ 

τοὺς νεχρούς" ἀπέχτεινε (δίλιππος τοὺς δισχιλίους" ?? xal 

χρίνεται 2: Δημοσθένης ὑπ᾽ ᾿Α4ἰσχίνου δημοσίων ἀδικη- 
'μάτων. Ἔϑος γὰρ ἣν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις τοῖς βουλομένοις 
παριέναι καὶ συμβουλεύειν τὰ δοκοῦντα, ὡς καὶ “ημο- 

35 σϑένης φησίν" ἐβόα μὲν ὃ κήρυξ, τίς ἀγορεύειν ?* βού- 
λεται" morts δὲ οὐδείς" χατὰ τέχνην δὲ; 35 ὡς ὁ ζω- 

43 οἷον τὸ Ven. om, 448 Ven. χωρίζει γὰρ, 415 Ψοπ, γϑωμ: 

τε καὶ μουσικῶν καὶ qvo. 18 Ald, κακεῖσαι. 47Ven. δργμάτων. 

18 Ven. γίγνεται δὲ τὰ &yri. 19 Ven. τοῦ φόνου φησ. 450 

Ven.xàrk, 21 Ven. ἀνελέσθαι. 22 Ven.addit: ζῶντας. 23 Ald, 

χρίνεσϑαι. Ven. Δημοσϑένης οἵη. — 24 Ven. ἀγοφεύσειν. Ald. ἀγο- 
ρεύει. Dem. pro cor. p. 285. ἀγορεύειν. 35 Ven, κατὰ T&v, δὲ, 

ζωγράφος ναυάγια πρὸ τοῦ λιμένος ἔγραψε, καὶ μηδενὸς εἰςπλέον.- 
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γράφος Ó πρὸ τοῦ λιμένορ τὰ ναυάγιᾳ γράψαρ" ὅδειαν 

γὰρ αὑτῷ τοῦ γράφειν, ἃ βούλοιτο, φησὶν δεδωχέμαςε 

τὴν τέχνην" κατὰ φύσιν δέ" ΑἸϊσχίνης μενὰ τὰ ἐν Χαι- 

θωνείςέ ἕπεται Δημοσϑένει δαχρύων xal xpivetau ὑπ᾿- αὖ- 
τοῦ ὕβρεώς" φύσιν yag ἀνθρώπῳ φησὶ τῶν δαχρύων δ 
ty» ἐξουσίαν χορηγεῖν’ διαφέρει δὲ τοῦ 36 στοχασμοῦ 
μὲν, ὅτι ἐν ἐχείνῳ περὶ τοῦ εἰςἔστι γίνεται ἡ ζήτησις" 
καὶ ἄλλο δι᾿ ἄλλου χρίνομεν" ἐν δὲ ἀντιλήψει περὶ τοῦ 
ποῖον τί ἐστι, καὶ τὸ χρινόμεναν οὗ δι᾽ ἑτέρου χρίνεται" 
τοῦ δὲ ὅρου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐχείνῳ μὲν περὶ τοῦ τί ἐστι" 10 
τὸ χρινόμενον γίνεται ἡ ζήτησις, καὶ τῶν OQuxow προ- 
βλημάτων ἐν ἐνίοις τὸ μὲν πέπραχται, τὰ δὲ λείπει" 
καὶ τὰ μὲν αὐτὸ τὸ χρινόμενον ἔχουσι καὶ ζητούμενον, 
τὰ δὲ ἄλλο μὲν 37 τὸ χρινόμεγον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμε- 
vov 29. ἐν δὲ ἀντιλήψει περί τὸ ποιότητος ἡ ζήτησις yv- 15 
strat, xol αὐτὸ μὲν οὗ χρίνεται τὸ παρὰ τοῦ φεύγον- 
τὸς γεγονὸς ὡς ἔγχλῃμα, διὰ δέ- τινα περίστασιν λαμε 
βάνει τὴν κρίσιν" ἄξιον δὲ ξητῆσαι " 19 χατὰ νόμον ἂν- 
τίληψις τίνι διενήνοχε τοῦ χατὰ νόμον ὅρου, ἐν ᾧ ὃ 

εὐνοῦχος ὡς μοιχὸς ἀνήρηται" φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν μὲν 20 

"τῷ ὅρῳ ix πεπραγμένου xol λείποντος ὄν, ξητεῖται 6b 
μοιχεύειν ὁ εὐνοῦχος. οἷός τε" καὶ εἰ τὸ συγκαϑευδῆσαι 
ἁπλῶς μοιχεία" ἐν δὲ ἀντιλήψει τοῦ πράγματος. ὁμολο- 
γουμένϑυ καὶ τελείοι ὄντος καὶ τοῦ τρισαριστέως poc 

χοῦ ἑαλωχότος, 30 φανερῶς oria. τὸν τρισαριστέα φο- 28 

γεύειν ἐχρὴν 7) μή. ?* : 
) 

Toe κρίνεται δημοσίων δδικημάτων. 26 Ven. τοῦ μὲν στο. 

37 Ald. τὴν. 48 Ven. addit: ὡς δέδεικται. 29 Ven. εἰ κα- 

τὰ νόμον ἣ ἀντί. δ0 Ald. ἑαλοκότως. Ven. φανερῶς ἑαλωκότας 
ζητεῖτε, τὸν τρισαρ. 31 Ven. pergit: Εἴδη δὲ τῆς ἀντιλήψεως 
sit τόσσαρα' ἧ: μὲν γάρ ἐστε πάντη ἁπλῆ, οἷον τρισαριστέα τις 

μοιχὸν καταλαβὼν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνον" ἢ δὲ ἁπλῆ κατὰ 

συμβεβηκὸς, οἷον ζωγράφος ἔγραψε ναυάγια πρὸ τοῦ λιμένος, καὶ 
2 
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Σωπάτρου. Καϑάπερ iv στοχασμῷ καὶ bv ὅρῳ 
πρὸ “τῆς τῶν κεφαλαίων ἐξετάσεως καὶ τῆς περὶ ἐκείνας 
—— 90€ . : ' 

. μηδενὸς εἰςπλέοντος κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" ἐκ γὰρ τοῦ συμ- 
βάντος" εἰ δέ γε τὴν ἀπορίαν μὴ συνέβη γενέσθαι τῶν εἰσπλέοντων, 
οὐκ ὧν ὃ ζωγράφος ἐπὶ τὸ δικαστήριον εἵλκετο. Διὰ τοῦτο τοίνυν 
ἐπὶ συμβεβηκὸς ὠνόμασται τὸ εἶδος τοῦτο" ἕτερον δὲ αὐτὸ τοῦ mdy- 
τη ἁπλοῦ φαμεν εἶναι, διότι δύο κεφαλαίοις πλεονάζει, παραγραφι- 

xQ τε' καὶ συγγνωμομικῷ" οἱ δὲ πλεονασμοὶ τῶν κεφαλαίων ἐλλείψεις 
τὸ xal ἐναλλαγαὶ, ὡς πολλάκις εἴρηται, τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν 
ἀπεργάζονται" οὗ γὰρ, ὡς τινές φασιν, τὸ κατὰ νόμον ἣ ἔϑος ἢ 
τέχνην ἢ φύσιν εἴδη ἐστὶν ἀντιλήψεως, δἃλλὰ τρόποι ἀντιληπτικῶν, 

. ὡς ἔφαμεν, προβλημάτων" οὐδεμία γὰρ ἐν αὑτοῖς διαφορὰ τῶν κε- 
φαλαίων εὑρίσκεται" τὰ μὲν οὗν ἁπλᾶ τῆς ἀντιλήψεως εἴδη τοιαῦτα" 

ἔστιν δὲ καὶ διπλῆ ἀντίληψις καὶ τριπλῆ" διπλὴ μὲν ὡς ἦδε, ταῖς 

πάντων γνώμαις τις ἀντιλέγων καὶ μηδὲν αὐτὸς ἀποφαινόμενοις κρί- 
γεται δημοσίων ἀδικημάτων" τριπλῇ δὲ ὡς αὕτη" ἐγράψαντό τινες 

ἀλλήλους ἐπὶ ταῖς γυναιξὶν, καϑυφῆκαν τὰς »φαφὰς, ἠγάγοντο τὰς 

ἀλλήλων γυναῖκας καὶ κρίνονται κακοῦ βίου" διαιρεῖται δὲ ἧ ἀντί- 
ληψις κεφαλαίοις τούτοις, προβολῇ, μορίοις δικαίον, προσώπῳ, 

ὅρῳ, ἀνϑορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοϑέτον, πηλικότητι, πρός 
τι, ἀντιλήψει, μεταλήψει, γνώμης ἐρωτήσει, χρώματι, ἐκ τῶν ἄντι- 
ϑετικῶν κινουμένοις" ἔξωθεν δὲ πολλάχις δρικαί 16 καὶ στοχαστικαὶ 

ἐμπίπτουσιν ἀντυϑέσεις, al μὲν ἀνϑορισμῷ τε καὶ συλλογισμῷ, ai 
δὲ βουλήσει τὸ καὶ δυνάμει λυόμεναι" τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατη- 

'γόρου ἐστιν,. τὰ δὲ τοῦ φεύίγοντος" τὰ δὲ χοινα ἀμφοῖν" τοῦ μὲν 
κατηγόρον προβολὴ, ἀνθορισμὸς, συλλογισμὸς, μετάληψις, γνώμης 
αἴτησις" τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια δικαίου, πρόσωπον, ὅρος, ἀντέ- 
ληψις, χρῶμα" κοινὰ δὲ ἀμφοῖν γνώμη γομοϑέτου, πηλικότης , πρός 

T." ἢ μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ καὶ ἐν ὅρῳ τοῦ κατηγόρου ἐστὶν, 
πλατυνομένη τοῖς τὸ πεπραγμένοις καὶ toig περιστατικοῖς μορίοις 

καὶ μάλιστα τῷ καιρῷ" τὰ δὲ. μόρια τοῦ δικαίου dori μὲν τοῦ φεύ- 
γοντος, ὠνόμασται δὲ οὕτως, διότι μέρη τοῦ δικαίου ἐσεὶν νόμος τε 

καὶ φύσις καὶ τέχνη καὶ ἔϑος, ὧν ἑνὲ πάντως ὅ φεύγων ἐν ἄντει- 

λήψει ἰσχυρίζεται" ταῦτα δὲ παραγραφικοῦ τάξιν ἔχει, τὸ δὲ πρό- 
σωπον oUx de) ἐμπίπτοι ἐν τῇ ἀντιλήψη x. v. À, p. 264. Ald. : 
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"τὰς στάσεις πραγματείας τὰ ἴδια ἑκάστης στάσεως ἀφ᾽ 

ὧν τὴν ἐπίγνωσιν αὑτῶν ποιησόμεϑα προεξεϑέμεϑα , 

οὕτως ἀναγκαῖον χκἀνταῦϑα περὶ τῆς ἀντιλήψεως εἰπεῖν, 

τίνα μὲν κοινὰ πρὸς ἐχείνας ἐστὶν αὑτῇ, τίνα δὲ ἴδια, 

ἵνα καὶ ταύτης ὁᾳδίαν ἔχωμεν τὴν ἐπίγνωσιν" δεῖ τοίνυν 5 

ἐν τῇ ἀντιλήψει φανερὸν εἶναι τὸ χρινόμενον πρᾶγμα 

xol μὴ ἀφανὲς, ὥστε ταύτῃ τοῦ στοχασμοῦ διαλλάττειν" 
ἔπειτα δὲ εἶναι xol τέλειον ἐνταῦϑα τὸ χρινόμενον καὶ 
μὴ ἀτελὲς, ὥστε χατὰ τοῦτο διαφέρει τοῦ ὅρου, εἰκό- 
τως δὲ xal τρίτην τάξιν ἀπείληφεν, ἐπειδὴ χαὶ τρίτη 3310 , 

κατὰ φύσιν ἐστίν" ὃ μὲν γὰρ στοχασμὸς ξητεῖ τὴν οὐ- 

σίαν καὶ τὸ εἰ ἔστιν" ὃ δὲ ὅρος μετ᾽ αὐτὸν "3 τοῦ φα- 
ψέντος μὲν, ἀτελοῦς δὲ ἴδιον" μετὰ τοῦτον τοίνυν ἢ ἀν- 

τίληψις ἔχει χώραν, ἔχ τῆς ποιότητος ἐσχηκυῖα τὴν γέ- 
γεσιν" τρόποι δὲ αὐτῆς 7^ ἐξ ὧν συνίσταται τρεῖς" ἢ 15 
γὰρ κατὰ νόμον, ἢ κατὰ ἔϑος, ἢ κατὰ φύσιν" xaO" ἕν 245 
yàg τούτων τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται ὃ χρινόμενος, ?* 
ὡς εἶναι τρία τὰ εἴδη τῆς ἀντίλήψεως" τὰ δὲ ἄλλα τὰ 
δοχοῦντα εἰς ταῦτα ἀναφέρεται" οἷον αἷ τέχναι καὶ τὸ 
ἀποδημεῖν εἰς τὸ ἔϑος" τὸ δὲ μὴ κεχωλυμένον εἰς τὸν 30 
ψόμον" τὰ γὰρ τρία, ὅπερ εἰρήχαμεν, ἔστε τὰ γενιχὰ, 
τὰ δὲ ἄλλα πάντα, ὅσα τούτοις ἕπεται, μερικά" τῆς μὲν 
τοίνυν κατὰ νόμον παράδειγμα" ἀριστέα τις μοιχὸν ἀπές- 
xrstys xol χρίνεται δημοσίων" τῆς δὲ κατὰ φύσιν, ὑπο- 
σχομένον Κλέωνος τὰ περὶ "5 Πύλον, ἐγέλασεν ᾿Δλχιβιά- 25 ' 
δης καὶ χρίνεται ὕβρεως" τῆς δὲ κατὰ ἔϑος, ζωγράφος 
γράψας τὰ παρὰ “Σικελίαν ἐξέϑηχε καὶ χρίνεται δημο-’ 

σίων" xoci ἄλλο" ἰατρὸς τὰ τῶν μοιχῶν ἰώμενος στίγμα- 
τα κρίνεται" 7 xoà ἄλλο, πατὴρ παῖδα συνεχῶς ἀποδη- 
μοῦντα ἀποκχηρύττει" xol ἄλλο" ἑατρὸς ἀτόκχια διδοὺς 50 

| 52 Ald. τρίτην. 55 Ald. μετὰ τὸν. Par. μετ᾽ αὐτὸν. 34 

Ald. αὐτοῦ . 855 Ald. ρινόμενος. δᾶ Ald. magé. 57 Ald. 
καὶ κρίνεται. 
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κρίνεται" τὰ γὰρ ἀπὸ τέχνης , ὅπερ εἰρήχαμεν, εἰς τὸ 
ἔϑος ἀναφέρει" καὶ ὅτ᾽ ἂν χατηγορῆταί 58 τις πράξας 

p οἷς πράττειν εἰϑίσμεϑα, 39 ἀποδημεῖν γὰρ ἔϑος, 

ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ παραδείγματος ἔστιν ἰδεῖν" 

δ μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ ὁρᾶμα ὑπεξήγαγεν ἑαυτὸν ὃ Κλέων, ̓  

xoi χρίνεται ᾿Δριστοφάνης αἰτίας᾽ ϑανατου" ἔϑος γὰρ 
ἐν τοῖς Διονυσίοις καϑεῖναι 45 τὰ δράματα" ὁρῷν δὰ 
χρὴ, ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις φύσει μὲν οὐχέτι xaxóy τὸ 

χρινόμενον, ἄλλοϑεν δὲ πως εἶναι δοχεῖ ὑπεύϑυνον" αὖ- 
40 τίχα γὰρ ἐὰν τοῦ τρισαριστέως τὴν ὑπόληψεν περιέλης, 

οὖχ ἔτι δύναται χριϑῆναι ὁ τὸν. μοιχὸν ἀποχτείνας. ἰστέον 

δὲ τοῦτο, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν ἀντιλήψει οὐχ * 

ὅμοιον εὑρίσκεταν τοῦ πράγματος τὸ ἐπιφερόμενον" ἰδοὺ 
γὰρ, γελῷ μὲν͵ ̓ Αλκιβιάδης , χρίνεται δὲ ἐπὶ δημοσίοις" 

48 τοῦτο δὲ ἀνόμοιον ὡς πρὸς τὸν γελῶντα ὁ χαὶ πάλιν ἐν 
τῇ κατὰ νόμον" φύνου γενομένου παρὰ ̂! TOU τὸν μοιχὸν 

ἀριστέα φονεύσαντος, δημοσίων ἐστὶν ἡ χρίσις" λέγουσι 

δὲ καὶ ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως, ὃ καλοῦσιν ἀπὸ TOU συμ- 
βεβηκότος, οἷον ἐπρέαβευε («Dovrvov περὶ τῆς εἰρήνης 

40 πρὸς Φίλιππον, καὶ ἐσπείσατο, τὸν παῖδα. ὡραῖον ὄντα 

éxsi χαταλιπών᾽ 45 ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας ὁ. ημο- 
σϑένης ἐπανελϑόντα, ἔλυσε τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ 

χρίνεται δημοσίων δ' Δημοσϑένης "ἢ ἴσως δὲ χαὶ τοῦτο εἰς 

τὸ ἔϑος ἀναφέρεται" ὅτε δὲ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος , 

25 χρίσις, ἐμπίπτει xol παραγθαφικὸν, ὡς οὐ δεῖ us χρίνε- 
σθαι, ἐφ᾽ οἷς 0 Φίλιππος ἐποίησεν, ἢ ὃ δεῖνα, 44 εἰ 

τύχοι" εἶτα ἀπὸ χρόνου πάλιν ἕτερον παραγραφιχὸν, ὅτι 
τότε ἔδει ἀντιλέγειν" τρίτον, ὡς OU δίχαιον περὶ ὧν ὃ 

δῆμος ἔγνωχε χρίνεσϑαι" ἐμπεσεῖται δὲ καὶ συγγνωμονι- 
80 xov ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστιν ὅτε, ὡς ἐπὶ τοῦ Φιλίππου 

τοῦ ἀποχτείναντος τοὺς αἰχμαλώτους" ἐρεῖ γὰρ ὃ ῥήτωρ 

$8 Ald. κατηγορεῖται. — 39 ΑἸὰ. εἰϑεσμένα. 80 Ald. καϑῆναι. 44 

Ald. οὐκ. 42Par.zegi. 43 Dem. defals.leg. p.412. 44 Ald, ὀδύνα. 
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xgnópsyog" τίς γὰρ ἂν φήϑη ταῦτα γενέσϑαι, καὶ ὅτι 
χοινὸν τὸ τῆς ἀγνοίας ἅπασιν. 

- 

v 

Ἢ ἀντίληψις διαιρεῖται προβολῇ. 

“Συριανοῦ. HM προβόλὴ ἐν ὅρῳ δέδεικται, ὁποίαν 
ἔχοι φύσιν" ὅτι ψιλή ἐστι τῶν γενομένων διήγησις μετὰ 5 
βραχείας αὐξήσεως" καὶ τὸ διάφορον ἐν τούτῳ χαϑέστη- 
χεν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἐν τῷ κατὰ αἴσϑησιν κοινὴ γί- 

yero ἡ προβολὴ , “ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ὃ φεύγων οὐδέα« 

ποτὲ τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ χρήσεται. 

Σωπάτρου. Κανταῦϑα παλιν τρία τετήρηχεν ὃ 10 
τεχνιχὸς, τὴν τῶν κεραλαίων ἀπαρίϑμησιν χαὶ τὴν ἑχκά- - 
στου ἐργασίαν καὶ τὰ εἴδη τῶν στάσεων" τοῦ δὲ τεχνι- 
χοῦ λέγοντος, ἡ προβολή ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι TÉ- 
λους, ἀναγκαίως ζητεῖται, διὰ τί ἐν μὲν στοχασμῷ πέμ- 
πτὸον εὑρίσχεται κεφάλαιον, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 16 
ἐν δὲ. πάσαις ταῖς ἄλλαις στάσεσι πρώτη ἐστί" καί φα-. 

μεν, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἅτε χεχωρισμένον. ἀπὸ τῶν 
πεπραγμένων ἔχοντες τὸ χρινόμενον, εὐθὺς αὐτὸ ψιλὼς 

μετὰ τὴν διήγησιν ἐπιφέρομεν᾽ ὅτι ἐπὶ τούτοις αὐτὸν 
παραπρεσβείας χρίνω, ἢ τινος τοισύτου" τὴν δὲ ἀπόδειξιν 30 

ὕστερον ix τῶν * ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους εὑρίσχομεν, 248 
ἐπειδὰν εἰς τὴν τοῦ πράγματος ἐξέτασιν ἐμβαλωμεν" 
ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς τῶν στάσεων, αὐτῶν δὲ τῶν πε- 

πραγμένων εὐθύνομεν, ἡνίχα μετὰ τὴν διήγησιν διελ- 
ϑόντες τὸ ἔγκλημα φράζειν δεηϑῶμεν ἀνάγκῃ τὰ πε- 25 
πραγμένα" εἰ δὲ συμπλέκεται τῷ ἐγκλήματι, καὶ αὐτὰ 
εὐθύνομεν" ταῦτα δέ ἐστε τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
& προβολὴν ? ὀνομάζομεν», - 

4 Ald. τὰ, Par. ἐκ τῶν. 2 Ald. προβολὴ. 
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ορίοις δικαίον. | 

Συριανοῦ. Ta μύρια ToU δικαίου v) ἀντίληψις 
ἔστι, καὶ γὰρ ἔφαμεν, ἡ ἀντίληψις ἢ ἀπὸ νόμου, ἢ φύ- 
σεως, ἢ τέχνης 3j τινος τῶν τοιούτων ἔχει τὴν ἰσχὺν, 

5 ἐξ ὧν καὶ τὸ μόριον τοῦ δικαίου λαμβάνεται" ἐξ ἑνὸς 
yàg. τοιούτου πάντως Eyes τὴν ἐξέτασιν" τοῦ γὰρ κατη- 
γόρου πολλῇ χρησαμένου τῇ ἐν προβολῇ καταφορᾷ πρὸς 
τοῦτο μαχόμενος ἀντιστήσει τῇ κατηγορίᾳ ἕν τε τούτων, 
διαλύων * αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, ὥσπερ ἐν παραγραφιχοῦ 

40 μοίρᾳ. φήσει γὰρ, ὡς ἄδικος ἢ κατηγορία; xol οὗ δεῖ 
ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀγῶνας κροτεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἢ νόμος, ἢ 
φύσις τὴν ἐξουσίαν παρέσχετο" ἀλλὰ φασί τινες, ὅτι 
διατί τὸ χεφάλαιον τοῦτο φύσιν ἔχον ἀντιλήψεως ur 
ἀντίληψις ἐχλήϑη" καί φαμεν, ὅτε τὸ χεφράλαιον τοῦτο 

45 τὰ μόρια τοῦ δικαίου οὐ φανερῶς ὁμολογούμενα, οὐδὲ 
τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν προβαλλόμενα, ἀλλὰ μόνον διαβο- 
λῆς ἕνεκα προτεινόμενα" εἰκότως οὖν οὐδὲ ἀντίληψις 
ὠνόμασται, διὰ τὸ μή πω τῆς ἐξουσίας τὸν φεύγοντα 
ἀντιλαμβάνεσθαι. 

30 . προσώπῳ. 

Συριανοῦ. Εἰκότως δευτέραν ἔχει τάξιν τὸ πρό- 
σωπον, xar ὀλίγον διὰ τῆς τέχνης τῶν χεφαλαίοιν ἐπὶ 
τὸ ἰσχυρότερον ἰόντων" ἐπειδὴ γὰρ ἔφαμεν, ὡς τὰ μό- 
Qux τοῦ δικαίου παραγραφιχοῦ τάξιν ἔχει, εἰκότως δεύ- 

15 τερον τέταχται τὸ πρόσωπον, τελείας παραγραφῆς τάξιν 
ἔχον ἐν τῇ ἀντιλήψει" ἔστι γὰρ τοιοῦτον, ὅτι ἑτέρων ai 
τοιαῦταί εἰσε χατηγορίαι" καὶ oU δεῖ φέρε εἰπεῖν ἰδιώτας 
δημοσίων ἀδικημάτων χρίνεσϑαι" ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου 
τοῦ τὰ ναυάγια πρὸ ? τοῦ λιμένος γράψαντος, καὶ κρι- 

80vouévov δημοσίων ἀδικημάτων, ἐπειδὴ μὴ καταίρουσιν 

4 Ald. δι᾽ ἀλλήλων. —— 2 Ald. πρὸς. 
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οἱ πλεόντερ" ἐνταῦϑα yap τὰ μόρια τοῦ δικαίου τὸ λέ- 
ye, ὅτι ἐπὶ τέχνῃ χρίνομαι" εἶτα ἐπάγϑι τὸ πρόσωπον, 
ὅτι οὐ δεῖ ξωγράφον ὄντα ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασι xpi- 
γεσϑαι, ἀλλὰ στρατηγοὺς xal ῥητορας" xal γίνεται πα- 
ραγραφικοῦ τελείου: τάξις" τοῦτο δὲ ἐκλείπει ἔστιν ὅτε, 5 
καϑάπερ ἐν, στοχασμῷ τὸ ὁ παραγραφικὸν, xai τὰς ai- 
τίας ἑξῆς ἐροῦμεν. 

«“Ορῳ καὶ τοῖς ἑπομένοις τῷ ὅρῳ μέχρι τοῦ πρὸς τι" οἷον ἄχϑο- 
ρισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοϑέτου, πηλικότητι, πρός vi. 

Συριανοῦ. Μετὰ τὸ πρόσωπον ἕπεται εὐϑέως 10 

xol ὁ ὅρος" ἐρεῖ γὰρ ὁ λέγων, ὅτε οὐχ ἐμὲ δεῖ δημοσίων ’ 
γραφὴν ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον δεῖ φεύγειν τὸν πόλιν 
προδόντα, καὶ τὰ τοιαῦτα olov ὡς ἐπὶ παραδείγματος 

τοῦ ἀπεχτονότος ἐπὶ τῇ γυναιχὶ τὸν τρισαριστία" καὶ 
 Mowou£vov δημοσίων ἀδικημάτων" πρῶτον μὲν γὰρ ἐρεῖ, 15 
ὡς ὃ νόμος τὴν ἐξουσίαν παρέσχετο“ ἔπειτα δὲ, ὅτι οὐχ 
ἐμὲ δεῖ χρίνεσϑαι δημοσίων ἀδικημάτων" χαὶ ὃ ὅρος εὑ- 
ϑέωρ" οὐ γὰρ προὔδωκα. γαῦς, οὐ στρατιώτας ἀπώλεσα, 
εἶτα ὃ συλλογεσμός" ὃ γὰρ τοιαῦτα πιστευϑ εἰς εἶτα ἀδι- 

κήσας χοινῇ τὴν πόλιν λυμαίνεται" ταῦτα μὲν οὖν ἔχει 10 

καὶ xag ἑαυτὰ ἰσχὺν τὰ χεφάλαια" ὅμως μέν τοι συν- 
αϑροιζόμενα καὶ κοινῶς λεγόμενα ἐν μιᾷ ἀντεϑέσει ἰσχὺν 

ἐμποιεῖ πλείστην" καὶ μὴ νομίσῃς παραγραφικὰ εἶναι 

ταῦτα τὰ χεφάλαια, διαβολῆς γὰρ ἕνεχα παραλαμβάνε- 
ται τοῦ ἀγῶνος, εἶτα ἕπεται ἡ γνώμη τοῦ νομοϑέτου, 45 

ἐξ ἑτέρου τῶν μερῶν ἐξεταζομένη" οἷον ἀπὸ τοῦ φεύ- 

γοντος, ὅτε, καὶ ὁ νόμος τοῦτο βούλεται εἶναι δημόσιον 

ἀδίχημα" εἶτα πηλικότητι, ὅτι μέγα τὸ γενόμενον καὶ 

δεινὸν, τὸν ἀριστέα ἀποκτεῖναι, τὸν δὐεργέτην τῆς πό- 

Asog* εἶτα πάλιν͵ τῷ πρός τι χρήσεται, ὅπερ συγχρίσεωρ 241 

ὅ Ald. τῷ. 
- 
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ἔχει δύναμιν, ὅτι μεῖζον τὸ ἀριστέα ἀποχτεῖναι TOU τεΐί- 
χη καὶ τριήρεις ἀπολέσαι" τὰ μὲν γάρ ἐστε πάλιν ἀνα- 
στῆσαι, τὸν δ᾽ οὔ. 

δ (00 aia τῇ ἀντιλήψει, μεταλήψει, ἀντυϑέσει, 

, ΔΣυριανοῦ. Τοῦτο ὁμώνυμον τῇ στάσει ἐστὶ xe- 
φάλαιον" διαφέρεν δὲ τοῦ μορίοις δικαίου κεφαλαίου, 
καϑὸ ἐχεῖνο μὲν παραγραφιχοῦ δύναμεν ἔχει, τοῦτο δὲ 
ἀποδεικτικόν ἐστιν" ἐπειδὴ γὰρ δοχεῖ ἡ προβολὴ τοῦ 

40 ἀντιδίχου ἰσχυρὰ εἶναι, εὐθὺς ἀπαντήσει τῇ ἀντιλήψει 
ἀχκατασκεύως * ἤτοι toig τοῦ δικαίου μορίοις, ὅτε οὐχ 
Ὀφείλω ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι" τηρήσει δὲ τὴν ἐργασίαν 

* καὶ τὴν xarac “"ν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ τῆς ἀντιλήψεως 
τοῦ κεφαλαίου" ἐπειδὴ γὰρ τολμηρὸν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐξου-- 

45 σίαν προβαλλεσϑαι καὶ ϑρασὺ ἐπὶ τοιῷδέ ποτε χρινόμε- 
vov πράγματι, εἰχότως προοδοποιησάντων τῶν ἄλλων, 
τελευταῖον αὑτὸ τέταχται τὸ κεφάλαιον, ἡ ἀντίληψίς 
φημι" ταύτῃ δὲ ἡ μετάληψις ἕπεται, ὡς πολλάχις εἴρη- 
ται" τοῦτο δὲ συγχωρεῖ μὲν τὴν ἐξουσίαν, μέμφεται δὲ 

20 τὴν περίστασιν» olov οὐχ οὕτως ἐχρῆν" τούτῳ δὲ ἕπεται 
ἀντίϑεσις, ὃ καὶ χρῶμα λέγεται, O κατὰ μίαν πάντως 
τῶν ἀντιϑετιχῶν γίνεται" εἰκότως δὲ toU ἀντιληπτιχοῦ 

κεφαλαίου κατασχευάσαντος τὴν ἐξουσίαν, ἔσχε χώραν 
ἡ ἀντιϑετική" ὅτ᾽ ἂν γὰρ δείξῃς, ὅτι ἐξουσίαν ἔχεις 

35 ποιεῖν, τότε χαλῶς πεποιηκέναι ἐρεῖς " οἷον. ἀλλ᾽ ἐξῆν, 

μοιχὸς 7 ap ἤν M ἢ I 

"Erígg μεταλήψει. 

“Συριαναῦ., Δύο μεταλήψεις ἐμπίπτουσιν, ὧν ἡ 

μὲν πρώτη πρὸς τὸ πρᾶγμα ἐστιν, ἡ δὲ δευτέρα δέχεται 
$0 μὲν τὸ γεγονὸς, μέμφεται δὲ τὸ πρόσωπον τὸ 'πράξαν, 

ὅτε οὗ σὲ χρῆν τοῦτο ποιῆσαι- 
Θέσει, 

1 Ald. ἀκατασκεύης. Par. ἀχκατασκεύως. 
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Θέσει, ποιότητι » καὶ γνώμῃ. 

Xv ρεανοῦ. H ϑέσις ταῦτόν ἐστι τῇ Días τοῦ 

προγυμνάσματος, ὥσπερ 7 ποιότης τῷ χοινῷ τόπῳ ; 97 

δὲ γνώμη ἀπὸ τῶν ἐν tQ ὅρῳ φανερά" καὶ τἀῦτα μὲν 
τὰ χεφάλαια" ἔξωϑεν δὲ πολλάκις ὁρικαί τε καὶ στοχα- 5 

στιχαὶ ἐμπίπτουσιν ἀντιϑέσεις, αἱ μὲν ἀνϑορισμῷ τε καὶ 
συλλογισμῷ, αἱ δὲ βουλήσει τε καὶ δυνάμει λυόμεναι" ? 

τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύ- 
yovrog, τὰ δὲ χοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν κατηγόρου προ- 
βολὴ, ἀνθορισμὸς;» συλλογισμὸς, μετάληψις, γνώμης αἴ- 
τησις" τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια δικαίου, πρόσωπον, ὃ- 
ρος, ἀντίληφις, χρῶμα" χοινὰ ἀμφοῖν͵ γνώμη νομρϑέ- 

του, πηλικότηρ, πρός τι" ἡ μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ xol 
ἐν ὅρῳ, τοῦ χατηγόρου ἐστὶ πλατυνομένη τοῖς πεπρα- 
γμένοις καὶ τοῖς περιστατιχοῖς μορίοις, χαὶ μάλιστα τῶ 

χαιρῷ᾽ τὰ δὲ μόρια τοῦ δικαίου ἔστι μὲν TOU φεύγον- 
vog" ὠνόμασται δὲ οὕτω, διότι μέρη τοῦ δικαίου ἐστὶ 

νόμος τε καὶ φύσις xoi τέχνη καὶ ἔϑος; ὧν ἑνὶ πάν- 

τως ὃ φεύγων ἐν ἀντιλήψει ἰσχυρίζεται" τὰ μέντοι μό- 

ρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσωπον ὀνόματι μόνον δια- 3 
φέρουσι παραγραφικὰ ὄντα" ὅτ᾽ ἂν γὰρ λέγῃ, ὅτι οὐ 

δεῖ Hui ἐπὶ roUtotg' χρίνεσϑαι xal oU δεῖ ἰδιώτην ὄντα, 
παραγραφή ἔστιν. 

"H προβολὴ γίνεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου 

TOUTOY μέν ἐστι τῇ ἀντιλήψει , διαφέρει δὲ, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ἄνευ Ἰ. 

κατασκευῆς ἁπλῶς κατ᾽ ἀρχὰς τίϑεται καὶ ἐν. παραγραφικοὺ μοὲρᾳ» 
7 δὲ ὡς ἑτέρως, olov ζωγρώφος ναυάγια γράψας πρὸ τῶν λιμέ- 

γὼν ἀνέθηκε, καὶ μηδενὸς καταίροντος δημοσίων ἀδικημάτων φεύ- 

7t«' ἢ μὲν προβολὴ φανερὰ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου, si μὴ δεῖ 

ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι , 9 μηδεὶς xexoluxs νόμος. 

Συριανοῦ. Ἢ προβολὴ σύντομός ἐστιν ἀπόδοσις 

? Ald. λύομε.  Πἔ Ald, ἄνευ τε. 
Rhetor. IY. 38 

10 

18 

5 1*5 

30 
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ἔχει δύναμιν , ὅτε μεῖζον τὸ ἀριστέα ἀποκτεῖναι τοῦ τεΐ-- 
X" καὶ τριήρεις ἀπολέσαι" τὰ μὲν γάρ ἐστε πάλιν ἀνα- 
στῆσαι, τὸν δ᾽ οὔ. 

δ «Αὑτῇ τῇ ἀντιλήψει, μεταλήψει, ἀντυϑέσει. 

, ὩΣυριανοῦ. Τοῦτο ὁμώνυμον τῇ στάσει ἐστὶ κε- 
φάλαιον" διαφέρει δὲ τοῦ μορίοις δικαίου κεφαλαίου, 
χκαϑὸ ἐχεῖνο μὲν παραγραφιχοῦ δύναμεν ἔχει, τοῦτο δὲ᾽ 
ἀποδεικτιχόν ἐστιν" ἐπειδὴ γὰρ δοχεῖ ἡ προβολὴ τοῦ 

40 ἀντιδίχου ἰσχυρὰ εἶναι, εὐθὺς ἀπαντήσει τῇ avrS 
ἀχατασκεύως * ἤτοι τοῖς τοῦ διχαίου μορίοις, ὅτε οὐχ 
ὀφείλω ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι᾽ τηρήσει δὲ τὴν ἐργασίαν 

* xal τὴν χατασ ^7 v» dy τῷ οἰκείῳ τόπῳ τῆς ἀντιλήψεως 

τοῦ κεφαλαίου" ἐπειδὴ γὰρ τολμηρὸν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐξου- 
15 σίαν προβάλλεσθαι καὶ ϑρασὺ ἐπὶ τοιῷδέ ποτε χρινόμε- 

VOV πράγματι, εἰχότως προοδοποιησάντων τῶν ἄλλων, 
τελευταῖον αὐτὸ τέτακται τὸ χεφάλαιον, T ἀντίληψίς 
φημι" ταύτῃ δὲ ἡ μετάληψις ἕπεται, ὡς πολλάχις εἴρη-- 

΄ται" τοῦτο δὲ συγχωρεῖ μὲν τὴν ἐξουσίαν, μέμφεται δὰ 

20 τὴν περίστασιν" οἷον οὐχ οὕτως ἐχρῆν" τούτῳ δὲ ἕπεται 
ἀντίϑεσις, ὃ καὶ γρῶμα λέγεται, ὃ χατὰ μίαν παντὼς 
τῶν ἀντιϑετιχῶν γίνεται" δἰχότως δὲ τοῦ ἀντιληπτιχοῦ 
κεφαλαίου κατασχευάσαντος τὴν ἐξουσίαν, ἔσχε χώραν 
ἡ ἀντιϑετική᾽ ὅτ᾽ ἂν γὰρ δείξῃς, ὅτι ἐξουσίαν ἔχεις 

25 ποιεῖν, τότε Aedui πεποιηκέναι ἐρεῖς " οἷον. ἀλλ᾽ ἐξῆν, 

μοιχὸς γὰρ ἥν. 

“Ετέρᾳ μεταλήψει. 

“Συριαναῦ., dvo μεταλήψεις ἐμπίπτουσιν, ὧν q 
μὲν πρώτῃ πρὸς τὸ πρᾶγμα ἐστιν, ἡ δὲ δευτέρα δέχεται 

80 μὲν τὸ γεγονὸς, μέμφεται δὲ τὸ πρόσωπον τὸ noclay 
, - - οι» 

ὅτε οὗ σὲ yon τοῦτο ποιῆσαις 
Θέσει, 

1 Ald. ἀκατασκεύης. Par. ἀκατασκεύως. 
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Θέσει, ποιότητι, καὶ γγώμῃ. 

Xv ρεανοῦ. H ϑέσις rovrov ἐστι τῇ Dod τοῦ 

προγυμνάσματος, ὥσπερ 7 ποιότης τῷ χοινῷ τόπῳ, 5) 

δὲ γνώμη ἀπὸ τῶν iv τῷ ὅρῳ φανερά" καὶ τἀῦτα μὲν 

τὰ χεφάλαια" ἔξωϑεν δὲ πολλάκις ὁρικαί τε καὶ στοχα- 5 

στικαὶ ἐμπίπτουσιν ἀντιϑέσεις, αἱ μὲν ἀνϑορισμῷ τε xol 
συλλογισμῷ, αἱ δὲ βουλήσει τε καὶ δυνάμει λυόμεναι" 3 

τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύ- 
γοντος, τὰ δὲ χοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν κατηγόρου προ- 
βολὴ, ἀνϑορισμὸς:, συλλογισμὸς, μετάληψις, γνώμης αἴ- 
τησις" τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια διχαίου, πρόσωπον, 0- 
ρος, ἀντίληφις, χρῶμα" χοινὰ ἀμφοῖν͵ γνώμη ,ομρϑέ- 

του, πηλικότης, πρός τι" ἡ μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ καὶ 

ἐν ὅρῳ τοῦ χατηγόρου ἐστὶ πλατυνομένη τοῖς πεπρα- 
pvo καὶ toig περιστατικοῖς μορίοις, xol μάλιστα τῷ 
χαιρῷ᾽ τὰ δὲ μόρια τοῦ δικαίου ἔστι μὲν τοῦ φεύγον- 

τος ὠνόμασται δὲ οὕτω, διότε μέρη τοῦ δικαίου ἐστὶ 
νόμος τε xol φύσις xol τέχνη καὶ ἔθος, ὧν ἑνὶ mav- 
τως ὃ φεύγων ày ἀντιλήψει σχυρίξεται" τὰ μέντοι μό- 

ρια τοῦ δικαίου χαὶ τὸ πρόσωπον ὀνόματι μόνον δια- ? 
φέρουσι παραγραφιχὰ ὄντα" Or ἂν γὰρ λέγῃ, ὅτι οὐ 

δεῖ με ἐπὶ Ξούτοις΄' χρίνεσϑαι xal οὐ δεῖ ἰδιώτην ὄντα, 

παραγραφή ἐστιν. 

"H προβολὴ γίνεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου 
I ταὐτὸν μὲν ἐστι τῇ ἀντιλήψει, διαφέρει δὲ, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν Gysu! 

κατασκευῆς ἁπλῶς κατ᾽ ἀρχὰς τίϑεται καὶ ἐν. παραγραφικοῦ uotgar 
7 δὲ ὡς ἑτέρως, olov ζωγρώφος ναυάγια γράψας πρὸ τῶν λιμέ- 

νων ἀνέϑηκχε, καὶ μηδενὸς καταίροντος δημοσίων ἀδικημάτων φεύ- 

γει" 5 μὲν προβολὴ φανερὰ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίον, εἰ μὴ δεῖ 

ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι , 0 μηδεὶς πεκχώλυκδ νόμος. 

ΣΣυριανοῦ. Ἢ προβολὴ σύντομός ἐστιν ἀπόδοσις 
4 

? Ald. λύομε. —— 1 Ald. ἄνευ τε. 
Rhetor. IY. | 38 
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τῶν εἰρημένων ἀδικημάτων , καὶ τούτῳ διαφέρει τῆς κα- 

ταστάσεως, ὅτι ἡ μὲν κατάστασις τὸ μέρος διηγεῖται ; 

xal παϑος σπουδάξει χινεῖν, καὶ τὰς ἀποδείξεις χατὰ μέ- 

ρος, ἡ δὲ προβολὴ χεφαλαιωδῶς παντὰ τὰ τῆς χκατα- 
5 στάσεως, xol συντομωὰ ὁρίξεταε τὸ ἀδίλημα, καὶ ἔστε 
κυρίως προβολὴ τὸ ἁΐτιον. Τὸ δὲ μόριον τοῦ δι- 

248 xaíov. ᾿Ιστέον καὶ τοῦτο, ὡς παραγραφικοῦ δύναμιν 
ἔχει, , xui δῆλον ἀφ᾽ ὧν δικαστιχῶς αὐτὸ προηνέγκατο, οἷον 

& μἡ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι" οὐδεὶς γὰρ ἀπολυγίαν 
40 προτείνων ἀμφίβολον προτείνεται αὐτὴν, ἀλλὰ χκαϑολι- 

κὴν ἀπόφασιν" τοῦτο δέ ἐστε τὸ ἀρνεῖσθαι, μὴ εἶναι 
ὑπεύϑυνον, ἢ τὸ μὴ χέχωλύσϑαι τὸ πρᾶγμα" τὸ δὲ, εἰ 
μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσϑαι, ἀμφιβολίας ἐχόμενόν ἐστι, 
καὶ τὴν τῶν δικαστῶν͵ ἐχκαλούμενον Ὁ δοχιμασίαν" οὐδεὶς 

48 δὲ ὃ ἀπολογεῖται ἀμφίβολον κατασχευάζει" τέ οὖν ἐροῦ- 
μεν; ὅτι ἐνταῦϑα οὐχ ὡς ἀπολογούμενος αὐτὸ λέγεε, 
ἀλλ᾽ ὡς χοινὴν ζήτησιν τῶν δικαστῶν, ξὲ δεῖ ἀὐτὸ ἐπὶ 
τούτοις χρίνεσϑαι" ἡ ἐπαγωγὴ δὲ τοῦ διώκοντος, ἀλλὰ 
δεῖ" ἡ ζήτησις δὲ τῶν δικαστῶν, εἰ δεῖ ἐπὶ τούτοις xgi- 

20 νεσϑαι, ἃ μηδεὶς χεκωλυκὲ νόμος᾽ τὰ γὰρ μόρια 'τοῦ᾽ 

δικαίου ὅδός ἐστιν εἰς τὸ αἰτιᾶσϑαι τὸν ἀγῶνα, τὸ δὰ 

πρόσωπον αἰτιᾶται" δύο δὲ εἰδὼν ὕντων τῆς ἐπὶ τῶν 
νόμων καταφυγῆς, ἢ Or ἂν λέγωμεν ἐξεῖναι, ἢ μὴ κχε- 
κωλύσϑαι, τοῦτο γὰρ βιὰξζόμεϑα τάξιν ἔχειν τοῦ ἐξεῖ- 

245 ναι, αὑτὸς τῷ μὴ κεχωλύσϑαι ἐχρήσατο" κοινὸν γὰρ ἐν- 
ϑύμημα ἐπὶ πάσης ἀντιλήψεως τὸ λέγειν, οτὲ OU χε- 

κώλυχεν ὃ νόμος" ἀπὸ TOU νομίμοῦ δὲ xal οὐχ ἀπὸ τοῦ 

τεχνιχοὺ ἢ φυσικοῦ τέϑειχε τὸ παράδειγμα , διὰ τὸ 

ἐσχυρότερον εἶναι πασῶν τῶν ἀτέχνων πίστεων τὸν γό- 

ὅ0 μον, φυσικῶν φημὶ καὶ τεχνιχῶν. 
Σωπάτρου. 'H προβολὴ γίνεταε, ὡς ἐν τῷ ὅρῳ 

φησὶν, οὐχ ὅτι ἰδιάζουσα αὕτη ἡ προβολὴ τῶν χατὰ τὰς 

2 Ald. ἐχαλούμενον. 
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ἑξῆς στάσεις, xoà τῇ dy ὅρῳ μόνῃ παραπλησία" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ οὔπω ταύτην εἰ μὴ ἐν τῷ ὅρῳ ἐδίδαξεν, εἶπεν OV 
τως, ὅτι ὡς ἐν δρὼ εἰρήκαμεν , οἵτω Τῇ προβολῇ xen- 

| Oréov, ὡς ἤδη δὲ διδάξας ἐν ὅρῳ περὶ τούτου τοῦ χε- 

φαλαίου, περίεργον ἡγήσατο δεύτερον ἀναλαβεῖν' ἤδη δ 
γὰρ, τὲ δύναται τὸ χεφαλαιον καὶ τί διαφέρει τῆς διη- 
γήσεως, εἶπεν OTt ἢ μὲν διήγησις ψιλὴν ἀχατασχέευον 

ἔχει τὴν ἔχϑεσιν, ἡ δὲ προβολὴ μετὰ, αὐξήσεως γίνεται 
ἐχ τῶν περιστατικῶν, & ἐστι ταῦτα" τέ, ποῦ» πῶς, πό- 

τε, διατί; ; ταῦτα γάρ ἐστὶν ἡ περίστασις ἃ συμβαίνει 10 
ἔχ τε τοῦ προσώπου xol τῆς τοῦ πραγματὸς περιστά- ᾿ 
σὲέως" ἀγάγχη δὲ χἀνταῦϑα ὑπομνήσεως ἔνεχεν ἐπιση- 
μήνασϑαι,, ὅτι περεισμένως χρὴ ἐν τῇ προβολῇ χρῆσα- 

- 

᾿σϑαι τοῖς περιστατιχοῖρ" xat μὴ πασὰὶ αὑτῶν τὰρ χὰ- 

τασχευὰς τιϑέναι, ἀλλὰ τοῖς οἰχείοις χεφαλαίοις τὴν τὲ» ἐδ 
λείαν ἐξέτασιν αὐτῶν φυλάττειν, ὃ , 9 ἐστιν ἐν τοῖς ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλουρ, καὶ ἐν τῷ πρόρ τὸ. ἰστέον δὲ, ὅτι 
ἐν τῇ στάσει ταύτῃ E "npofoà μόνου τοῦ γατηγύρου 
ἐστὶν, οὐχ ὥσπερ iy ὅρῳ ἐστὶν, ὅτε Χοινῶς τῶν ἄμφισ» 

βητούντων * ἀλλ᾽ ἴδωμεν τὴν προβολὴν ἐπὶ παραδείγμα- 20 
rog* ἔστω δὲ τὸ παράδειγμα τοῦτο" ξωγράφος ναυάγια 
γράψας πρὸ τοῦ λιμένος ἀνέϑηχδ , μηδενὸς  Χαξαίροντος 

φεύγει δημοσίᾳ" οὐκοῦν ἢ προβολὴ φανερὰ, ὡς οὐ μέπ 
τρια ἡδίιησας τὴν πόλιν, φοβήσας. τοὺς. ἐμπόρους τῇ 
γραφῇ, καὶ τὴν ἔξωϑεν ? ἡμῖν τῶν ἀναγχαίων ἀπο- 35 
κλείσας εὐπορίαν, οὐδὸνὸς γὰρ. ἔτι τῶν πρώην ἡμῖν μέτο “ 
ἐστὶν" εἴπωμεν καὶ ἕτερον παράδειγμα" τρισαριστέα τις 
μοιχὸν ἀποχτείνας χρίνεται φόνου" ἡ προβολὴ, Ἰεριεῖλες 
τὴν ἀσφαλειαν τῆς πόλεως τρισαριστέα φονεύσας" καὶ 

᾿ éni ἑτέρου παραδείγματος" τύραννος. πρὸς δημοχρατον- 30 
μένην πόλιν συνθήκας ποιούμενος δέδωχεν Ὁμήρους τοὺς 
ἑαυτοῦ “τρεῖς παῖδας, καὶ ἔλαβε τριαχοσίους ὁπλίτας" 

$ Ald, Pour, ΄ 

98., 
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καταλαβών τις μοιχὸν ἕνα τῶν τοῦ τυράννου παίδων 
ἀπέχτεινεν, ἀνεῖλεν ὁ τύραννος, τοὺς τριαχοσίους, καὶ 

κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων ὃ τὸν παῖδα τοῦ τυρᾶν- 

voy φονεύσας" χὰν τούτῳ ἔβλαψας τὴν πόλιν τοσαύτην 

5 καὶ τοιαύτην ἡλικίαν αἴτιος ἀναιρεϑῆναι γεγονώς. Τὸ 
δὲ μόριον τοῦ δικαίου ταὐτὸν μέν ἐστι τῇ ἂν- 
τιλήψει. μόρια καλεῖ δικαίου τὰ εἴδη τῆς ἀντιλή- 
ψεως, διὰ TóUro γὰρ καὶ μόρια, ἐπειδὴ κατὰ πρῶτα μέ- 
or ἐξετάζεται ἢ νόμον, ἢ ἔϑος, ἡ φύσιν" ἔστι δὲ τὸ κε- 

40 φάλαιον τοῦ φεύγοντος, ὃ τῇ προβολῇ toU ἐγχλήματος 
249 ἀντιτάττει, διαιρεῖται δὲ. κατὰ τοὺς τρεῖς τῆς ἀντιλή- 

ψεως τρόπους, τὸν νόμον, τὸ ἔϑος, τὴν φύσιν" διὸ καὶ 
εἴδη αὐτὰ τῆς ἀντιλήψεως ἐκαλέσαμεν" ἐροῦμεν γὰρ ἐν 
αὐτῷ μὴ εἶναι δίχαιον ἐφ᾽ οἷς ἐπιτρέπουσιν οἱ νόμοε 

45 χρίνεσϑαι "ἢ ἢ ἐφ᾽ οἷς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰ ἴϑισται καὶ * 
νενόμισται" ἢ ἐφ᾽ οἷς ἡ φύσις παρέσχεν, οὐχ ὅτε πᾶν-- 
τα ἐν ἑχάστω, ἀλλὰ πρὸς τὸ κείμενον τῷ οἰκείῳ xal τῷ 

εὑρισχομένῳ χρηστέον ἢ νόμῳ ἢ φύσει ἢ ἔϑει" ἔοιχε δὰ 
τῇ ἀντιλήψει αὑτῇ τὸ χεφάλαιον τοῦτο. τῷ διὰ τῶν αὖ- 

30 τῶν προαγεσϑαι᾿ διαφέρει δὲ ταύτῃ, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν 
χωρὶς κατασχευῆς τινος γρώμεϑα ἐν παραγραφιχοῦ τά- 
ἕξει τὴν εἰσαγωγὴν αὐτῶν ποιούμενοι, οὐ δίκαιον εἶναι 5 
λέγοντες ἐφ᾽ οἷς νόμος ἢ ἔϑος ἢ φύσις συγκεχώρηκα 
κρίνεσθαι" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει πάσας τὰς κατασχευὰς 

25 τίϑεμεν, τελείαν τὴν ἐργασίαν τῶν τοῦ διχαίου μορίων 
ταύτην φυλάττοντες, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαε" 
ὡς iv παραγραφιχοῦ μὲν, ὅπερ εἰρήχαμεν, μοίρᾳ 5 πα- 
ρθαλαμβανετὰιν τὸ χεφάλαιον, οὐκ ἔστι δὲ φύσει παρα- 
γραφικὸν οὐδὲ ὅμοιον τῷ iv τῷ στοχασμῷ παραγραφε- 

30xQ' ἐχεῖ μὲν γὰρ xal ἀξιωμάτων χκαϑαιρετιχὸν μεϑώς- 
δευταιε τῷ φύσει παραγραφικὸν εἶναι καὶ φαίνεσθαι 
τὸν φεύγοντα προφασιζόμενον καὶ ὑφορώμενον τὴν κρί-- 

4 καὶ ΑΙὰ. om. — 1. 19. Ald. τὸ διὰ, βου, τῷ. 5 Ald. ἐστί. 6 Ald, μόρια. 
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σιν καὶ φεύγοντα TQ» εὐθυδικίαν,7 οἷς χρόνον ἢ πρόσ- 
ὠπον ἢ TL τῶν τοιούτων αἰτιᾶται" ἐνταῦϑα δὲ τοῦτο 
λέγειν ov δυνάμεϑα, οὐδὲ οὕτως αὐτὸ λαμβάνομεν" τὸ 
γὰρ ἰσχυρότερον μάλιστα τοῦ ἀγῶνόρ ἐστι τοῦτο, τὸ 
τὴν ἄδειαν ἐκ τοῦ νόμου Ἀροβάλλεσθϑαι χαὶ μὴ φοβεῖ- δ 
σϑαι τὸν ἀγῶνα, ἀλλ᾽ ἐλέγχειν μᾶλλον. τὸν χατήγορον 
ὡς οὐ προσηχόντως τῇ κατηγορίᾳ χρησάμενον" καὶ ἂλ- 
Àj δὲ διαφορά ἐστιν, ὅτε ixs? μὲν αἰτιᾶται μόνον τὸν 
ἀγῶνα, ἐνταῦϑα δὲ καὶ δρίξει, inl, τίσι τῶν δημοσίων 
al γραφαί" xa^ ἕν δὲ μόνον τῷ κατὰ τὸν στοχασμὸν 10 

παραγραφικῷ δύναται τὴν αὐτὴν ἐξέτασιν ἔχειν, τὸν 
τρόπον τῆς κατηγορίας: μέμφεσθαι" τὰ γὰρ λοιπὰ πολ- 
λὴν ἔχει πρὸς ἐκεῖνο τὴν διαφοράν" ξητήσεις δ᾽ ἂν τις 
πιϑαγῶς, διὰ τί ὅλως, εἰ τὰ αὐτὸ σχεδὸν ἐστε κεφά- | 

καιον τὰ tov δικαίου μόρια xal ἀντίληψις, δεύτερον ἐδέ- 15 

70s τοῖς αὑτοῖς χρήσασϑαι; r πρὸς ὃ λέγομεν, ὅτι xol 

πάνυ τεχνικῶς καὶ κατὰ νόμον τὸ τοιοῦτο συμβέβηκεν. 

διχῆ γὰρ διαιροῦντος τοῦ κατηγόρου τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους ἔν τε τῇ προβολῇ τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῷ πηλίκῳ 
χαὶ τῷ πρός τι, καὶ πὴ μὲν ἀχατασχεύως αὐτὰ τιϑέν- 20 

vog ἐν τῇ προβολῇ, πῆ δὲ τὰς κατασχευὰς συνάπτον- 
vog ἐν ταῖς αὐξήσεσιν, ὅ ἔστι τῷ πηλίχῳ καὶ τῷ πρός 
τι, εὐλῤγως χαὶ ἃ φεύγων τὸν. αὐτὸν τρόπον τὰς λύσεις 
διαιρῶν διπλῆν εἰσάγει τὴν ἀντίληψιν" ὅτε μὲν τῆς ἐξ- 
ουσίας ἐφαπτόμενος μόνον, οὐδὲν δὲ χατασχενῆς προς- 35 
τιϑείς" ὅτε δὲ μετὰ κατασχευῆς, τελείᾳ τῇ ἀντιλήψει 
χρώμενος" πρὸς γὰρ τὴν δείνωσιν καὶ αὔξησιν τοῦ ἐγ- 
κλήματος τελείας ἐδεῖτο τῆς ἐργασίας, πρὸς δὲ τὴν προ- 
βολὴν καὶ τὴν πρότασιν, ἐν παραγραφιχοῦ μοίρᾳ γρά- 

ψασϑαι τὸν ἀγῶνα καὶ ἐνδείξασϑαι τὴν ἐξουσίαν" aÀ- 30 
Aug τε ἐπειδὴ τὸ λέγειν, ἐξουσίαν εἶχον, ὃ πεποίηχα ὃ 
ποιεῖν, τυραννικόν ἐστι" τὸ δὲ ἰσχυρὸν τοῦ φεύγοντος 

7 Ald. εὐθυδικείαν. scr. εὐθυδικίαν. 8 Ald. πεποίηκας. 
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κεφάλαιον τοῦτά ἐστι. 4εῖ, ὡς 5 ἤδη εἰρήκαμεν, ἀπὸ 

τῶν ἰσχυροτέρων κατάρχεσϑαι" ἵν᾽ οὖν καὶ τὸ τυραννε- 

κὸν ἐκφύγοι , xal ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ δοχῇ ** χατάρχεσϑαι, 

τῷ τοῦ δικαίου ἐχρήσατο μορίῳ" τὸ tt τῆς ἐξουσίας τυ- 

δ ραννιχὸν συσχιάξζων τέως, καὶ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ 

χρώμενος τῷ κεφαλαίῳ. 

TO πρόσωπον, εἶ καὶ δεῖ, ἀλλὰ δημοσίων ys οὗ τοὺς ἰδιώτας, τοὺς 

δὲ ῥήτορα ἢ τοὺς πρεσβεντὰς, ἢ τοὺς στρατηγοὺς, ἢ τὰ ὕμοια" 

οὗτοι γὰρ καὶ δύναγται ἀδικεῖν δημόσια, ὅτι καὶ τὰ δημόσια 

40 πράττουσιν, οἱ δὲ ἰδιῶται οὐδέν. 

Συριανοῦ. Τὼ πρόσωπον ἔστε μὲν τοῦ φεύγον- 
τος, ovx ἀεὶ δὲ ἐμπίπτει ἐν τῇ ἀντιλήψει" ὅταν μὲν γὰρ 
ἐδιώτης κρίνηται ὃ δημοσίων ἀδικημάτων, ἐμπίπτει λέ- 

. γοντος, ὡς οὐκ ἂν οἷός ve ἦν ἰδιάτης ὧν τηλικαῦτα 
. 48 κινεῖν καὶ μεταφέρειν πράγματα" ὅτ᾽ ἂν δὲ ἔνδοξον ἢ) τὸ 

πρόσωπον, ἐκλείπει, εἰ ^ μή τις ἐκ μεταχειρίσεως αὐτὸ 
250 εἰσάγοι" ὡς ὃ χρινόμενος «Αϊσχίνης δημοσίων ἀδικημά- 

|^ τῶν, διότι μετὰ Χαιρώνειαν εἵπετο τῷ Δημοσϑένει δα--: 
χρύων" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε τοὺς κακῶς ἐστρατηγηχότας αἶτι-- 

40 ἀσϑαν γρεὼν τῶν δημοσίων ἀδιχημάτων, τοὺς προδι- 
δόντας ἦ τὰ τείχη καὶ τὰς τριήρεις xol τὰ φρούρια, 
οὐ τοὺς ῥήτορας. 

“Σωπάτρου. Kol τοῦτο παραγραφιχοῦ χώραν ἕ- 
χει, καὶ ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλει τὴν γραφὴν ὃ φεΐγων, 

$5 ὡς οὗ δεῖ τὸν μηδὲν τῶν χοινῶν μεταχειριζόμενον δημο- 
σίων εὐθύνεσϑαι" τότε δὲ ἐμπίπτει, ὅτ᾽ ἂν κρίνηται * 
ἰδιώτης ἢ ἢ γυνὴ δημοσίων ἀδικημάτων 7 Cii σιωπῶν“ 

καὶ μὴ πολιτευόμενος, ἢ ζωγράφος 1 ἢ ποιητῆς, ἢ ὅστις 

9 Ald. καί, 10 Ald, δοκεῖ. 

^ . 14 Ald, κρίνετα. 2 Ven. πλὴν εἰ μή͵ 3 Ven. τὰ φρού- 

^ — Que xal τὰς τριήρεις οὐχὶ τοὺς ῥήτορα. 4 Ald. κρίνεται. 
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ἁπλῶς μηδὲν πράττει * δημόσιον, μηδὲ ἐφαρμόττει τῷ 
ὑποχξιμένῳ προσώπῳ τὸ ἐπαγόμενον ἐγαλημα" or τ᾽ ἂν δὲ 
κρίνηται στρατηγὸς 7 ἄλλος τις τοιοῦτος, οὐκ ἂν yu- 
όαν ἔχοι ὁ τὸ κεφάλαιην, ἀλλ᾽ ἐκλείπει" τοῦτῳ δὲ ἡμῖν δέ-. 

| Óuxs τὸ ϑεῴρημα Δημοασϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου" 5 
αὑτοῦ μὲν γὰρ συμβουλεύσαντος, ἑτέρων δὲ στρατηγη-᾿ 

. σάντων, εἶτα τοῦ Aioxivou τὸ ἔγλημα ἐπὶ τὴν συμβου- 
δλὴν ἀγαγόντος, ὅτι Δημησϑένης τῆς ἥττης αἴτιος, τὴν 
ποιότητα τοῦ οἰχείου προσώπου ὃ ῥήτωρ ἐξήτασεν, 7 ἑαυ- 
τὸν μὲν ἀνεύϑυγον εἶναι δεικγὺς ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἐστρατή- 10 
γήσε, μεταφέρων δὲ τὴν αἰτίων ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς, 
οἱ κατὰ φύσιν ὑπεύϑυνρι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ συμβεβη- 
κότων" οὐχ ἁπλῶς δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ σφόδρα τεχνικῶς" 
οὐδὲ ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς μετατιϑεῖς τὴν αἰτίαν ἄντι- 
xovg τῷ παραγραφιχκῷ ἐχρήσατο, ἀλλὰ φεύγει μὲν ἐκ τοῦ 15 
φαγεροῦ τὰ κεφάλαιον ͵  ἐπειδὴ ἀξιώματός ἐστι χκαϑαι- 

ρετικόν" τέχνῃ δὲ τοῦτα μεϑώδευσεν ἃ ἐν παραβολῆς σχή- 
ματι ναὐχλήρῳ παραβαλὼν 9? (avrov, εἶτα ἐπαγαγὼν 

ὥσπερ οὐδὲ ἐαξρατήγουν ἐγώ " ὡσανεὶ ἔλεγεν, στρατηγῶν 

αἱ τοιαῦται γραφαί" μεταστατιχῶς τὴν ἀπολογίαν ποι- 20 

ησάμενος " δεῖ δὲ εἰδέναι καὶ τοῦτο, ὡς ἐσχυρὸν μὲν χαὶ 
κα ἱαντὰ τὰ πρόσωπον τῷ φεύγοντι , πολλῷ μέντοι 

Toig τοῦ δικαίου μορίοις. συναπτόμενον' ὅτ᾽ ἂν γὰρ διὰ 
τῆς ἐξουσίας τοῦ πεπραγμένου διαβαλὼν τὴν΄ χρίσιν εὖ- 
ϑὺς xol τὸ πρόσωπον προσϑῇ, μάτην πεποιῆσϑαε τὴν 25 
γραφὴν ἐπιδείξει τὸν χατήγορον " τὸ παραγραφικχὸν τοί- | 
Ww οὐ δεῖ μὲ λρίνεσῶαι, ἰδιώτην ὄντα" καὶ ἐπὶ ἄλλοις 

αἱ δημόσιαι, γραφαλ᾽ τοῦτο δὲ τὸ τελευταῖον τοῦ πρά- 

γματος τῆς ποιότητός ἐστι" τὸ δὲ “πρῶτον τοῦ πρασώ- 

που! διαφέρες δὲ τοῦ ἐν στοχασμῷ 3 παραγραφικοῦ, 30 

5 Ald, πράττειν. 6 Ald, ἔχεε. 7 Ald. ἐξότασεν. 8 

Ald. ἱμεϑόδευσεν. — pro corón. p. 295. 9 Ald. παραλαβών. 

10 Ald. ἐν στοχασμοῦ. scripsi στόχασμῷ. 
4 

Ὶ 

? 
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ὅτι ἐκεῖ μὲν, εἰ ὑπερβάλλοι 1* τὸ ὄγχλημα τὴν τοῦ χρε- 
voutvov δόξαν, χρησόμεϑα αὐτῷ, ὥσπερ καὶ Δημοσϑέ- 
vus “περὶ Quxéev* τοῦτο δὴ δεῖ ,»σχοπεῖν καὶ ὁρᾷν, εἰ 

ὅσα τῆς Φωκέων σωτηρίας ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἢ qxe, ταῦτ 2 

δ ἀπήγγειλαν. οὗτοε, οὐχ lie 00s!) Φωχέας ἀπώλεσε xaO 

ἑαυτόν’ ἐνταῦϑα δὲ ὅτ᾽ ἂν ἀνοίχειον xol μὴ συμφω- 

νοῦν ** τῇ ποιότητι τοῦ κρινομένου τὸ ἔγχλημα,, οὐ γὰρ 
eg ἀπίϑανον. . 

Ὃ ὅρος, ὅτι ἐπ᾿ ἄλλοις al τῶν δημοσίων ἀδικημάτων γραφαί" οἷ- 
40 o» ναῦς προδοῦναι, τείχη) συμμάχους, τὰ ἄῤῥητα ἐξειπεῖν καὶ τὰ 

. ὅμοια. ἕπεται οὖν ἀναγκαίως ὃ σύλλογισμός" εἰ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα 

δημόσιον ἀδίκημα, καὶ οὐδὲν διαφέρει" πλειόνων γὰρ ὕντων τρό- 
πων, καϑ᾽ ovg ἄν τις ἀδικήσειε, obx εἰ μὴ κατὰ πάντας τις ἀδι- 

κεῖ διὰ τοῦτο ἀϑῷός ἔσται, ἀλλ᾽ εἰ xaO" ἕνα δώσει δίχην καὶ 

45 ἐπιχειρήσει δηλαδή. ] 

Συριανοῦ. Ὃ * ὅρος ἔστε μὲν τοῦ φεύγοντος, 
πλατύνεται δὲ οἷς ? εἰρήκαμεμ ἐν Opp ἀπὸ τῶν λειπόν--: 
των" * ταῦτα δὲ τὰ τρία κεράλαια μόρια τοῦ’ * διχαΐ- 

ov, πρόσωπον, ὅρος, παραγραφικοῦ τάξον ἔχοντα, λύεε 
τὴν προβολὴν, ὃ δὲ ἀνϑορισμὸς καὶ συλλογισμὸς ἔστι 

30 μὲν τοῦ χατηγόρου λύοντος τὸν ὅρον, πλατύνεται δὲ ὡς 
iy ὅρῳ εἴρηται" ἡ δὲ γνώμη τοῦ νομοϑέτου πηλικότης 
τε xal πρὸς τι χοινὰ * παρ᾽ ἑκατέρου πρὸς τὸ τῷ λόγῳ 

συμφέρον μελετηϑήσεται" ἐπὶ μὲν τῆς γνώμης τοῦ γο- 

ο΄ μοϑέτου, ἢ εἰ νόμους 9 ἔχοιμεν, ἢ νόμων ὁμοίων μέρε- 
25 σιν, T ταῖς εὐλόγοις αἰτίαις χρωμένων" 7 τὴν δὲ πηλι- 

11 Ald. ὑπερβούλοι. 12 Dem. de fals.leg. p. 350. ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ 
ἀπώλεσαν οὗτοι καὶ διέφϑειραν ἔκόντε, 45 Ald. ὧδε qux. ἀπό- 

, λεσε. 44 Ald. evugovovr. 
1 Ven. ὁ δὲ ὅδ. 2 Ven. ὡς xol ἐν ὅρῳ εἴρηται. 5 

Ven. εἰπόντων. — 4 τοῦ Ven. om. 5 Ven. κοινὰ ὄντα, 6 
Ald. et Par. νόμοις. Ven. ἢ »ópovs εἰ ἔχοιεν, 7 Ald. Ven. 
χρωμένῳ, Par, χρωμένων. 
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χότητα, τοῦ μὲν κατὰ αὔξησιν , τοῦ δὲ κατὰ μείωσιν 
προάγοντος" ἐπὶ δὲ τοῦ πρός τι ὁ μὲν ἀπὸ παρᾳδειγμά- 25] 

των ἐχ συγχρίσεως αὐξήσει τὸ πεπραγμένον, ὃ δὲ 9 ἐξ 
ἀναιρέσεως ἐπιχειρῶν οὐδόλως ἀδίκημα δείξει τὸ χατηγο- 

᾿ ρούμενον. Ὅ ὅρος, ὅτι ἐπ᾽ ἄλλοις αἱ τῶν δημο-ξ 

σίων. Ἔστι μὲν ὅτε xol τοῦτο ἐπιλείπει τὸ κεφάλαιον, 
'ep o» 
ὅτ᾽ ἂν τὸ πεπραγμένον οἰχειότατον. ἢ τῷ ἐπιφερομένῳ 
ἐγκλήματι" οἷον πόλιν συνεχῶς ἀφισταμένην, καὶ μὴ 
συμμαχεῖν 5 ἐϑέλουσαν ὃ στρατηγὸς κρίνει δημοσίων ἀδι- 
κηματων" ov γὰρ δύναται “λέγεεν, ὅτι οὐχ ἔστι δημόσιον 10 
ἀδίχημα ἡ τῶν συμμάχων ἀπόστασις" δεῖ δὲ ὅτε ἐμπιπ- 
ves xol παραδείγματι χρῆσϑαι ἀπὸ ταῦ μείζονας" ἐὰν 
γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος γρησώμεϑα, βλάπτομεν καὶ τὴν 
ὑπόϑεσιν καὶ τὸ κεφάλαιον" , λαιιβάνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐλάτ- 
τονος ὡς ἐπὶ τούτου" ᾿Αλκιβιάδης χωμάξων πρὸς τοὺς ἐχ 1ὅ 

Πύλου τριαχοσίους ἐβόησεν, εὖγε, ὦ γενναιότατοι, καὶ 

χρίνεται ὑπὸ Κλέωνος ὕβρεως" & γὰρ ix τοῦ ἐλάττονος 
ὁρίσαιτο λέγων , Τότε ἔδει ὕβρεως χρίνεσϑαί τινα, ἡνίκα 
διαβᾶλοι πρὸς ἄλλον ἢ λοιδορήσεται, “λάϑοι ἂν χαϑ'. 
ἑαυτοῦ λέγων" πολὺ γάρ ἐστι τὸ δημοσίᾳ καὶ ἐν κοινῷ 20 

ὑβῥίζειν τὸ λάϑρα καὶ ἐν παραβύστῳ. 

Σωπάτρου. Πῶς τὸν ὅρον ἐργασόμεϑα ἐν αὐτῇ 
τῇ στάσει τοῦ ὅρου δεδήλωται" ἔνιοι δὲ τῶν τεγνογρα- , Βῇ 0 7j ( ΡΟΥΘ 
qv βούλονται ἐχλείπειν τὸ χεφάλαιον τοῦτο, οἷον τὸν 
ὅρον. ὅτε μὴ γενικὰν ἢ τὸ πεπραγμένον ἔγκλημα, τουτ- 35 
ἔστι μὴ κατὰ πολλῶν δυνώμενον κατηγορηϑηναι" δύνα- 

ται γὰρ τις χρίνεσϑαι δημοσίων ἀδικημάτων καὶ φρού- 

ριον προδοὺς καὶ συμμάχους χαὶ ναῦς" xoà τὰ τοιαῦτα" 

8 ὅ δὲ ἐξ ἀγαιρέσεως — — — — τὸ κατηγορούμενον Ald, 

om., recepi ex Par. Post κατηγορούμενον Ven. pergit: τὴν δὲ 

ἀντίληψιν ὃ φεύγων ovx ἀναίδην εἰσάξει x. τ. À. quae p. 255. Ald, 

sub Sopatri nomine leguntur. 9 Ald. συμμάχοις. 
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ὅτ᾽ ἄν οὖν ἢ γενικὸν τὸ πεπραγμένον ἔγχλημα, τότε ev- 
Qíoxerat τὸ ὁριχὸν παραγραφιχόν" ἐπέχεί OP καὶ τοῦ- 
τὸ τὸ χεφάλαιον ἐνταῦϑι, τόπον παραγραφιχοῦ ἀπὸ τοῦ 
πράγματος, ἀχολούϑως δὲ χαὶ μετὰ τάξεως καὶ τὸ πρῶ- 

δ τον παραγραφικὸν καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον" παρ- 
ἥχται" ἐπεὶ οὖν καὶ τοῦτο τόπον ἐπέχει παραγραφιχοῦ, 
δέον πάντα ταῦτα συνάπτειν ἀλλήλοις , ὡς πολλάχις. εἴ- 

πομεν, τῷ ἰσχυρὸν ἀποφαίνειν τὸν φεύγοντα τῷ διώχον-. 
τι" ὅρα γὰρ τὴν ἰσχὺν ἀπ᾽ αὐνῆς τῆς ἐξετάσεως ἀπὸ 

10 TOY τοῦ δικαίου μορίων" οὗ δεῖ με κρίνεσϑαι ἐφ᾽ οἷς 
ἡχολούϑησα, ἢ ἢ νόμῳ ; ἢ φύσει, ἢ ἔϑει πεποίηκα" ἔπειτα 

vv δεῖ μὲ ἰδιώτην ὄντα δημοσίων" 0 ἐστι τοῦ προσώπου 
. τρίτον οὐκ ἐπὶ τούτοις al τῶν δημοσίων γραφαὶ, 0 ἐστι 
τοῦ ὅρου" οὕτω γὰρ εἰσάξομεν τὰ τρία κεφάλαια συμ- 

45 πλέχοντες καὶ παραγραφικῶς ἀγωγιζύμενοι . προσέτι 
προστιϑέντερ τὰς τελειότητας,, ὃ ἃς μεμαϑήκαμεν' ἐπὶ ἑκά- 
στου" ἰσχυρὸν μὲν γὰρ καὶ καϑ' ἑαυτὰ ἕκαστον τούτων 

καὶ ἱκανὸν εἰς ἀπολογίαν" συναπτόμενα δὲ πρὸς ἄλληλα 

πλείονα τὴν δύναμιν ἔχει" ταύτῃ δὲ διαφέρει τὸ ὁρικὸν 
φ τοῦτο τοῦ ἐν δρῷ ὁμωνύμου ὁριχοῦ, ὅτι ἐκεῖνα μὲν tig 

ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου ζητήματος συντελεῖ, τοῦτα δὰ 
εἰς διαβολὴν τῆς χρίσεως μόνης δεχόμεθα" oU γὰρ εἶ 
δημόσιον ἀδίκημα τὸ πραχϑὲν, ἢ ἕτερόν τε ἡ ζήτησις, 
ἀλλ᾽ εἰ δίχαιον ἀνεύϑυνον ὄντα τὸν διαπραξάμενον 

25 δοῦνας δίκην, εἰ ὅλως ἀδίκημα τὸ γενόμενον" ἡ μὲν γὰρ 

τοῦ δικαίου ξήτησις ποιότητός ἐσέιν, ἧς ἡ ἀνείληψις, 

ἡ δὲ περὶ τοῦ τί ἔστε ζήτησις, οὗ ποιότητος, ἀλλ᾽ ἐδιότη- 
τος, δὲ ὕβρις τοῦτο, εἰ δημόσιον ἀδίχημα, ὅπερ ἐστὶν 
ὅρου" τινὲς δὲ πλανηϑέντες ἐζήτησαν, πῶς ἐν ἀντιλή- 

30 wet τελείου TOU πραχϑέντος ὄντος, ὅρος ἐμπίπτειν δύ- 

'ψαται, οὐ κατανοήσαντες, ὅτο OU τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπο- 
— 3» , E εἴ , κειμένου ζητοῦντες ἐν avrilqyes τὸν ὃρον παραλαμβα- 

γομὲν, ἀλλὰ τὴν φύσιν διαβάλλοντες, ἐφ᾽ οἷς χρὴ τὰς 

- . d 
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δημοσίας εἶναι γραφάρ" ξητητέον δὲ, τί ἄρα xal διοί- 
σει τῆς ἀντιλήψεως" ὅτε ἐν μὲν ὅρῳ gian ὑπαίτιον τὸ 
πεπραγμένον, ἐν δὲ ἀντιλήψει ἀνεύϑυνον" ξητητέον δὲ 
καὶ τοῦτο, πῶς παραγραφικὸν ἐμπίπτει ἐν ἀντιλήψει" 
πῶς δὲ ὁριχὸν, τελείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου" τὸ μὲν 5 
οὖν ̓παραγραφικὸν ἐμπίπτει, ἐπειδὴ καϑάπερ ἐν στοχα- 
σμῷ ἀνεύϑυνον τὰ πεπραγμένον" τὸ δὲ ὁριχὸν, ἐπειδὴ 
τὸ ἀνεύϑυνον εἶναι χαϑάπερ ἀτελὲς τυγχάνει" λύεται δὲ τὸ 
ἐν ἀντιλήψει δρικὰν παραγραφιχὸν ἀνϑορισμῷ, συλλογι- 
σμῷ, γνώμῃ γομοϑέτου, πηλιχότητι, πρός τε" ταῦτα γὰρ TOU 40 

ὅρου rà κεφάλαια" μετὰ γοῦν τὰ δύα παραγραφιχὰ, τό 15 
τε ἀπὸ τοῦ προσώπου xol τὸ ἀπὸ τοῦ πράγματος, m. 
ἀντίληψις" εἰδέναι δὲ χρὴ (ὅτι ἐὰν ἀπὸ τοῦ προσώπου 
ἐμπέσῃ παραγραφικὸν ἐν ἀντιλήψει, προτάττεται τοῦ 
δρικοῦ παραγραφιχοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ πράγματος" πρῶ- 15 
vov γὰρ δεῖ σύστασιν λαβεῖν τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ προσ- 
ὠπου, εἶθ᾽ οὕτω τὴν ἐξέτασιν τοῦ πράγματος γενέσθαι- 
Ἕπεται οὖν ἀναγκαίως. dvayxaiog ὃ συΐζλογι- 

σμὸς εὑρίσκεται, ἔνϑαπερ ὃ ὅρος" φύσει γὰρ μάχονται 
τὰ χεφάλαια ἀλλήλοις, οὔτε γὰρ ὃ ὅρος ἄλλως λυϑείη 20 
σπλὴν συλλογισμῷ, οὔτε συλλογισμὸς πλὴν ὅρῳ " ἑχάτερα 
γὰρ ὑπ᾽ ἀλλήλων λύετας μόνον" 0 μὲν γὰρ. συλλογισμὸς 
εἰς ταὐτὸν ἄγει τὰ πεπραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ " 

τοῦτο δὲ ποιήσει ix τοῦ τέλους καὶ τῆς κοινῆς ποιό- 
τητος χατασχευάζων, ὅτι ἐξ ἀμφοτέρων ἕν καὶ τὸ αὐτὸλδ, 

τέλος" οὗ γὰρ ὁ τρόπος τοῦ ἀδιχήματος ἀναιρεῖ τὰ αἀδί- 
κημα, ὡς εἴ τις μὴ ξίφει τινὰ φϑείρας ἀλλὰ λίϑῳ 
φάσχει μὴ εἶναι φονεὺς τὸν τρόπον τοῦ ἀδικήματος 
ἀπολογίαν ποιησάμενρρ" ὃ δὲ ὅρος, ἃ συλλογισόμεϑα͵ 

ταῦτᾳ ὁρικῶς λύει ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη διαιρῶν 80 

καὶ ταῖς διαφοραῖς χωρίζων, ὃ ὅτε δημάσιόν ἐστι, OT ἂν 

ναῦς προδῷ, 0r ἂν στρατιώτας, συμμάχους, ὅτ᾽ ἂν ἐξ- 

10 Ald. τῷ τε d. T. προ καὶ τῷ scripsi τό. 

— 
. 
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εἰπῃ͵ τὰ ἀπόῤῥητα ὅτε καταλίπῃ τὴν τάξι». ᾿Ιστέον δὲ, 
ὅτι τοῦ ἀνθϑορισμοῦ οὐχ ἐμνήσϑη ἐνταῦϑα, καίτοι γε 
τοῦ ὅρου εἰωθότος τῷ ἀνθϑορισμᾷ λύεσθαι" φαμὲν οὖν͵ 
ὅτι ὁ συλλογισμὸς οὐχ ἔστιν ἰδιάξον χεφάλαιον , ἀλλὰ 

δ συμπέρασμα τοῦ ἀνϑορισμοῦ" ὁ τεχνικὸς οὖν πολλάχις 
συλλογισμὸν ὠνόμαχεν ἀντὶ ἀνϑορισμοῦ, εἰδὼς ὃ ὅτι ταὺ- 
τόν ἐστιν" εἰ δέ τις ζητήσειε, διατὶ οὖν μὴ μᾶλλον τὸν 
ἀνϑορισμὸν εἴρηχε, ἐροῦμεν, ὅτι τὰ χεφάλαια πρὸς ἀπό- 
δειξιν σπεύδει, τὰ δὲ συμπεράσματα τὰς ἀποδείξεις ἔχει" 

40 εἰ οὖν ὁ συλλογισμὰς συμπέρασμά ἐστι τοῦ ἀνθορισμοῦ, 
εἰχότως χυριώτερόν ἐστε πρὸς τὴν γρῆσιν. Καὶ ime 
χειρῆήσει δηλαδή. vrl τοῦ ἐπιχειρήμασε χρήδεταε, 
ἐνθυμήματα ** μετὰ παραδειγμάτων ug ἀπόδειξιν συν- 

τείνοντα ἐρεῖ, οἷον ἐπὶ τοῦ τοιούτου παραδείγματος" ἃ 
45 τὸν ὀφϑαλμὸν πηρώσας 8} οὐχ ὅτι καὶ μὴ χεῖρα ἐπή- 

ρωσε διὰ ταῦτο ἀϑῷός ἔστιν, ἀδιχήματα γὰρ ἀμφότερα, 
καὶ δεῖ καὶ ταῦ ἑνὸς διδόναι δίχας. 

Ivouy * νομοθέτου, εἰ ἐμπίπτοι, χρήαεται ἑκάτερος πρὸς 

τὰ λυσιτελοῦν, 

20 «Συῤιανοῦ. Τοῦτο οὐ πάνυ ἀστείως εἴρηχε" νόμου 
y&g προχειμένου ἤτοι ῥητοῦ, ἀνάγχη καὶ τὴν τοῦ νομο- 

, 9érov ψηλαφᾶσϑαι γνώμην" ὃ μὲν γὰρ τῷ ῥητῷ. ὁ δὲ 
τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἢ ἔστιν 7) τοῦ ναμοϑέτου γνώμη" 
ὧστε ῥητοῦ ἐμπεσόντος xal γνώμη ἐμπεσεῖταε νομοϑέ- 

45 του" καὶ διὰ τοῦτο ὥφειλεν οὕτως εἰπεῖν, ῥητὰν vopa- 
- κὸν δἰ ἐμιπίπτοι, ἀλλὰ μὴ γνώμη, εἰ μή τις ἄρα ἐκεῖνα 

φαίη, ὡς χοινότερομ τὰ ῥητὸν γνώμην ἐχάλεσε νομοϑ ἕ- 
του, ἀπὸ τοῦ χυριωτέραυ xal ποιητικοῦ χαὶ αἰτίου τὰ 
ἀποτέλεσμα ὀνομάζων. 

11 Ald. ἐνθύμημά τι, scripsi ἐνθυμήματα, propter sq. συν- 
τείνοντα, nisi quis malit συντεῖνον. — 13 Ald, πληρώσας, dolevi à. 
4 Par. γνώμῃ εἰ ἐμπίπιοι νομοϑ. 
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Μαρκελλίνου. Καλῶς τὸ εἰ ἐμπίπτοι, ov γὰρ ad 

εὑρίσχεται" οὔτε γὰρ ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ζητουμένων εὑρίσχε- 
ται νόμος, οὔτε εἰ εὑρίσχοιτο πάντως λυσιτελεῖ ἡμῖν "εἰ μὲν 
οὖν βλάπτοι, παραιτησόμεϑα καὶ οὐκ ἐξετάσομεν" ἢ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῆς γνώμης τῶν γεγραμμένων τὴν ἐξέτασιν 5 
παραληψόμεϑα πρὸς τὸ ἑαυτῶν χρήσιμον" ὅτε οὖν ἐμπίπτει 
ἐν ἀντιλήψει, διττὴ ἔσται, ἡ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀντι- 
λήψεωῴ, ὅτ᾽ ἂν ἀπὸ νόμου γίνηται, ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ συλ- 

᾿ λογισμοῦ" διαφέρει δὲ, ὅτι ἡ μὲν σύστασιν ἔχεν τοῦ 
συλλογισμοῦ, ἡ δὲ πρὸς τὸ ῥητὸν γίνετας τὸ προχείμε- 10 
vov' διαφέρει δὲ καὶ τῷ ὀνόματι" ἡ μὲν 1. γνώμη τοῦ 
γομοϑέτου χαλεῖται, ἡ δὲ πρὸς τὸ ῥητὸν λύσις οὖσα τοῦ 
ῥητοῦ πρὸς τὴν παρὰ τοῦ φεύγοντος ἐξουσίαν διάνοια 
προσαγορεύεται" ἀεὶ μὲν οὖν ἡ πρὸς τὸ ῥητὸν ἐμπίπτει 
ἐπὶ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως . οὗ περὶ ταύτης δὲ νῦν 15 

ὁ λόγος, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας τῆς ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ᾽ 
ἐμπίπτει δὲ τότε, ὅτ᾽ ἂν ὃ κατήγορος ἐν ἀντιλήψει' ῥη- 
τὸν ἔχῃ προβάλλεσθαι, καϑὸ χρίνει τὸν φεύγοντα" οἷον 258 
ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ τοῦ τὸν υἱὸν ἀποχηρύττοντος, νό- 
μου κελεύοντος ἐξεῖναε πατράσιν ἀποκῃρύττειν τοὺς παῖ- 20 
óag" ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλοντος τοῦ παιδὸς τὴν ἀπο- 
κήρυξιν καὶ λέγοντος, ὡς ἐπ᾿ ἄλλοις ἀποχηρύττειν ἐχρῆν, 
ὅτ᾽ ἂν ἀσελγαίνωσιν, ὅτ᾽ ἂν ὑβρίζωσιν, ὅτ᾽ ἂν μέϑαις, 
er ἂν χύβοις, Or ἂν ἑταίραις σχολάζωσιν, ? ἀλλ᾽ οὐχ 
ὅτ᾽ ἂν τὰ σεμνότατα διώχωσιν᾽ xal πρὸς ταῦτα τοῦ πα- 25 
τρὸς, ὅ ἔστι τοῦ κατηγόρου, τὸν συλλογισμὸν ἐπάγον- 
τος, χαὶ ὡς μηδὲν διαφέρουσι λέγοντος, οὐ τὸ ἴσον συλ- 
λογιξομένου" ἄτοπον γὰρ φιλοσοφίαν ἐξισοῦν ἀσελγείᾳ, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς λέγοντος, ὅτι πάντα, ὅσα * ἂν λυπῇ παῖς 
τὸν πατέρα καὶ παρὰ γνώμην αὐτοῦ ποιῇ, ἀποχηρύξεως $0 
ἄξια, εὑρίσχεται νόμος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς προβαλλό-- 

2 Ald. σχολάζουσιν. 5' Ald. ou. 

t 
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μενος) ὅτι ἔξεστι, τοῖς πατρᾶσιν ἀποκηρύττειν τοὺς “αἴ- 
δας" ἐμπεσόντος οὖν τοῦ νόμου τούτου, ἐπὶ τὴν τοῦ νο- 
μοϑέτου γνώμην ἀμφότεροι τρέποντοι , πρὸς τὸ xen- 

᾿ σιμὸν ἑκάτερος" χοινὸν γὰρ ἀμφοῖν τὸ χεφάλαιον" οὐχ 
5 ἁπλῶς γὰρ ἡ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γψώμη ἐμπίπτει, ὅταν 

ἐπὶ τὸν νόμον * ἀντίληψις ἢ ἢ» ' Or ἂν ἐμπίπτῃ 075- 

τὸν, χαϑὸ 7 χρίσις καὶ ἡ κατηγορία τῷ κατηγόρῳ γῇ- 

verat, "Eav δὲ τοῦτο μὲν ῥητὸν μὴ ἐμρίπτῃ, ἐπὶ νόμον 
ο δὲ ἡ ἀντίληψις ἀνάγηται βοηϑοῦσα τῷ φεύγοντι , τὴν 
40 πρὸς τὸν νόμον ἔχει διάνοιαν" πᾶν γὰρ ῥητὸν διανοίᾳ 

λύεται, τὴν δὲ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γνώμην γομοϑέτου 
οὐκ ἔχει" τὰ δὲ τῆς ἐργασίας τῆς γνώμης ἐν» ὅρῳ μὲ» 
μαϑήχαμεν " 

*'H πηλικότης, ὅτι μέγα TO γεγονός; 

ις Μαρκελλίνου, ᾿Απὸ τῶν κεφαλαίων τούτων, τῆς 
τὲ πηλιχύτητος καὶ τοῦ πρός τι, ὃ τόπος τῶν αὐξήσεων 

παραλαμβάνεται, ἐν οἷς τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρε τέλους ἐσεὶ 
τελείως εἰσαγόμενα καὶ πασὰς τὰς ἐργασίας ἔχοντα xal 
τὰς χατασχευὰς, καὶ οὐ χαϑάπερ ἕν προβολῇ ἀτελὼς" 

40 τίς δὲ ἢ τἐλεία τούτων χατασχευὴ, τοῦ τὲ πηλίχου καὶ 
τοῦ πρός τὶ, ἐν τῷ δρῷ δέδεικται" ἄξιον δὲ ξητῆσαε, 
εἰ ὅλως ἐν ἀντιλήψει τῇ μειώσει ὁ φεύγων χρήσεταε, 
χουτέστι τῷ πηλίχῳ xoi πρός τι, μηδὲν ἀδίκημα εἶναε 
λέγων, ἐν μὲν γὰρ δρῷ tixotug, ἔνϑα xal ἀδίκημα ὑπὸ 

45 τοῦ φεὐγόντος ὡμολόγηται, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐγχαλουμέ- 
γου" καὶ ἑκατέρῳ πρόσεστεν ix τῆς ὑποθέσεως τὸ μὲν 

αὔξειν, τὸ δὲ μειοῦν" ἐνταῦϑα δὲ πῶς οἷόν T€ μειῶσαι 
τὸν φεύγοντα, τὸ παράπαν ἰσχυριξόμενον μηδὲν ἡδιχης 
κέναι" οὐ γὰρ λόγον ἔγχει τὸν αὑτὸν λέγειν, ὡς οὐκ ἀδί- 

80 χημα xol πάλιν ἐν. τούτῳ τῷ μέρει τοῦ λόγου γενόμενον, 

4 Ald, ὦμον. Ι. 
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ὡς ἀδίχημα τὸ ἔγχλημα καϑαιρεῖν καὶ πρὸς ἕτερον ἀν- 

τεξετάζειν, ὡς οὗ μέγα καὶ ἕτερον μιχρότερον" ἐροῦμεν 

τοίνυν, ὅτι ἐν μὲν τῇ τοιαύτῃ ἀντιλήψει, ὅτ᾽ ἂν μηδὲν 

ἐπισυιιβῇ ἔξωθεν ἀδίχημα, ὃ μὲν. διώκων ταῖς αὐξήσεσι . 

χρήσεται καὶ τοῖς χεφαλαίοις τούτοις, ὁ δὲ φεύγων ovx 5 

ὅτι ταῖς μειώσεσιν, αλλὰ μηδὲ ἀδίκημα παντῆ ἀγωνιεῖ- 

ται" ἐν αἷς δὲ ἐπισυμβέβηχέ TL αὐτῶν τῶν εἰδῶν γενό- 

μενον, γνωσόμεϑα, πότερον χρηστέον; ἢ οὔ" ἐνταῦϑα. 

γὰρ χώραν ἡ μείωσις ἔχει" τοῦ γὰρ χατηγόρου πλεονα- 
ξοντος ταῖς αὐξήσεοι καὶ ἐκτραγῳδοῦντος τὸ. ἐπισυμβε- 40 

βηκὸς, ὃ φεύγων βαρυνόμενος τῇ καταδρὸμῇ iba ἀνάγκης 

μειοῦν ἐπιχειρήσει" σημειωτέον οὖν, ὅτι ἡ πηλικότης καὶ 

τὸ πρὸς τε iv ὅρῳ μὲν χοινά ἐστιν, ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐκ 

ἀεί" χἀχεῖνο δὲ ἢ ἐπίστασϑαε γρὴ ἀναγκαίως, ὅτι οὐδὲ 
ὃ χατήγορος ἂν toig τοιούτοις προβλήμασιν αὔξειν δὴ ὁ 15 
xol δεινοποιδῖν τὸ πεπραγμένον δυνήσεται, αὐτίκα ἐπὶ 
τοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποχηρύξαντος οὐ δύναται 
δεινοποιῆσαι ὃ ῥήτωρ, ἀλλ᾽ ὅσον ἀπείϑειαν μόνην τοῦ, 

παιδὸς αἰτιάσασθαι πρὸς τὸν πατέρα, οὐ γὰρ τῶν δια- 
βεβλημένων ἢ πράξιρι 20 

4 

Τὸ πρὸς τι ὅτι μεῖζον ἢ ἃ προβάλλεται" olo» τοῦ τὰς ναῦς ἢ τὰ 

τείχη προδοῦναι τὸ ἐν σπάνει πάντων καταστῆσαι T τῶν ἀγνακαίων, 
μηδενὸς καταίροντος τῶν ἐμπόρων». 

Μ αρκελλί γοῦυ. Καὶ τὸ πρὸς τι συγκριτικὸν ἐστι 
κεφάλαιον, ὅτι μεῖξον τὸ πὲπραγμένον, ἢ ἃ προβάλλεται 
ὁ φεύγων, λέγω δὴ τοῦ τὰς ναῦς προδοῦναι χαὶ τείχη 

καὶ συμμάχους μεῖζον τὸ ἐν σπάνέι τῶν ἀναγχαίων χα- 
ταστῆσαὶ τὴν πόλιν" τὸ μὲν γὰρ περί τι μέρος τῆς πο- 
λιτικῆς δυνάμεως ἔχει τὴν ἐπιβουλὴν, τὸ δὲ εἷς αὐτὸ τὸ 
πάντας ἀπολέσθαι λιμῷς Καλῶς δὲ μετὰ πολλὰ τῶν 30 

254 
25 

δ Ald. às. 6 Ald. δεῖ, scripsi δή, — 4 Ald. καταστῆναις 

[d 
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' κχεραλαίων τὴν πηλικότητα xoi τὸ πρός τε ὥρισεν ἢ 
— τέχνη, καὶ τὴν τελείαν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐρ-- 

γασίαν" οὐδὲ γὰρ κατατρέχειν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ TOU φεύ- 
γοντος πρὸ τῶν ἀποδείξεων προσῆχον, μάταιον γὰρ καὶ 

5 ψιλῆς λοιδορίας τὸ πραττόμενον, καὶ ἀργὸν xol ὕπτιον. 
ποιέϊ τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προβολῇ τὸ πραχϑὲν μέ- 
τρίως αὐξήσαντες τηρήσωμεν τῇ πηλικότητι xal τῷ πρός 
τε τὰς ἀφορμάς, ϑαῤῥοῦντες ἤδη μετὰ τὴν ἀπόδειξιν" 
οὐχ ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀντιλήψεσιν ὁμοίως ἰσχύει τὸ 

40 κεφάλαιον" ἐν μὲν γὰρ τῷ ὅρῳ τὴ στάσει ἅτε ἐχ μέρους 
ὁμολογουμένου τοῦ ἀδικήματος ἢ πάλιν τοῦ εὐεργετή.-- 

ματος, εἰκότως ἀγωνιστικωτέρα γίνεται ἡ σύγχρισις, ὅτ᾽ 
ἂν τὸ πραχϑὲν τῷ" λείποντι προβάλληται, 2 ἐν δὲ τῇ 
ἀντιλήψει, ἐπειδὴ τοιοῦτον ὑπόχειται οὐδὲν, ἀνεύϑυνον 

45. γὰρ τὸ πραχϑὲν, ovx ἔτε ὁμοία τοῦ κεφαλαίου 7] χρῆ- 
qug, μάλιστα δὲ 0r ἂν μὴ αὐτὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸ τὸ ms- 
πραγμένον ἄτοπον εἶναι δοκῇ, μήτε ἐπισυμβεβηχὸς ἄτο- 
πόν τι φαίνηται, παντελῶς * ἐξασϑενεῖ τὸ χεφαάλαιον,, 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποχηρύττοντος" 

20 ἄτοπον γὰρ εἰ παραβάλοι τῷ μεϑύοντε καὶ χυβεύοντε 

καὶ τὰ πατρῷα κατεδηδοχότι" καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Δλχιβιάδον 
τοῦ γράψαντος ἐχπώμασι τὰ περὶ “Σικελίαν χαὶ χρινο- 
μένου" οὐ δύναται γὰρ λέγειν ὁ χατήγορος, ὅτι μεῖζον 
τὸ * γράψαι τοῦ προδοῦναι 5 φρούριον" χρὴ τοίνυν ἐν 

$5 παντὶ προβλήματι τὴν ὕλην ἐξετάζειν καὶ πρὸς ταύτην 
συμμετρεῖσϑαι τὸν λόγον xal μεϑοδεύειν τὰ κεφάλαια, 
ἔνϑα μὲν γώραν ἔχει πλεονάζοντας, ἔνϑα δὲ ἧττον ἰσχύει, 
ἐφαπτομένους xal παρατρέχοντας" ἑνίοτε δὲ xal παν- 

τάπασιε παραλείποντας" οὗ μόνον τοίνυν ἐν ταῖς συμβε- 

βη- 

2 Par. προβάληται. ὃ παντελῶς Ald.om., recepi ex Par. 
4 Ald. vov. — 5 Ald. xai φρούριον. 6 Ald. ἐφαπτομώου. 
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βηκυίαις ἀντιλήψεσι χρῆσθαι xarà καιρὸν τῷ πρός τι 
δυνησόμεϑα, ἀλλ᾽ ἐνίοτε xol μηδενὸς ἐπισυμβεβηκότος ? 
ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ πεπραγμένου ποιότητος τὰς ἀφορμὰς 
ληψόμεθα" αὐτίκα ἔνϑα᾽ τὸν ᾿ϑηναῖον ἰατρὸν δημοσίᾳ 
κρίνει τὶς; ἐπειδὴ τὸν Φίλιππον ἰάσατο νοσοῦντα, καί- ὅ 
τοι μηδενὸς ἐπισυμβάντος ὅμως ἐξ αὑτοῦ τοῦ πεπραγμέ- 
vov ἱκανὴν ἕξομεν χορηγίαν εἰς ταῦτα τὰ κχεφάλαια" 
λαβόντες γὰρ τὴν τοῦ Φιλίππου ποιότητα xol τὰς εἰς 
τοὺς “Ἕλληνας ἀδικίας οὐ μόνον αὐξῆσαι τὸ πεπραγμέ- 
vov δυνησόμεϑα, καὶ συγχρίνοντες αὐτὸ πρὸς τὰ ἐν τῷ 10 
ὅρῳ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενα πολλῷ χαλεπώ- 
τερον αὐτὸ ἐχείνων δυνησόμεϑα κατασκευάσαι" πολλῷ 
γὰρ μεῖζον τοῦ τεῖχος ἢ τριηρὼν τι μέρος διαφϑεῖραει 
τὸ τὸν Φίλιππον ἂν, στῆσαι, νῦν γὰρ περὶ τἴάντων ὃ 
κίνδυνος" ὅρα οὖν πόσον ἡ ὕλη δύναται. 15 

'E» δὲ τούτοις, λέγω δὴ τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρός ti, τὰ ἀπ᾿ üg- 
χῆς ἄχρι τέλους ἐμπίπτει ἀναγκαίως. εν 

Μαρκελλίνου. Ἕπεταί φησι τούτοις, τὰ ἀπ᾽ ἀρ. 
χῆς ἄχρι τέλους, αὔξων γὰρ τὴν. ἀδικίαν ὃ κατήγορος 

τῶν πεπραγμένων ἅπτεται, πόϑεν γὰρ εἰ μὴ ἐκ τούτων 30 
ἡ αὔξησις; οὐκοῦν τὸ ἐπὶ τούτοις ἐξηγητέον ἐν τούτοις" 
ἐν αὑτῇ γὰρ τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρός TL τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν 7 ἐξέτασις, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ προ» 

βολῇ μετρίως. 00* 

Πρὸς à à ἀνείληψις, ὡς i ϑεοχασμῷ ἐμάϑομεν; ὅτι ἔξεστι, καὶ 25 
κενώλυχο νόμος οὐδείς. 

ΣΣυριανοῦ. Τοῦτο τὸ χεράλαιόν ἔστι τὸ OUVEXTLS 

χώτατον ἐν τῇ στάσει καὶ yvogilov * αὐτήν" καὶ ἐπξι-᾿. 

δὴ ἐξ ἀρχῆς τῆς στάσεως ἔμελλέ τινα παραλαμβανεσϑαι. 

. 7 Ald. ἐπὶ συμβεβηκότος. 4 Ald. γνωρίζων. 
Rhetor. IV. 89 
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κεφάλαια ἔξωϑεν, προέταξεν δὸ μόριον τοῦ δικαίον ἡ 
᾿ πέχνη, ἐπειδὴ ἔφαμεν, ὅτι ἡ πρώτη φωνὴ τοῦ φεύγον- 

τος γνωρίζει τὴν στάσιν" ἵν᾿ οὖν TQUTO ἢ , πρῶτον μὲν 
, rue τέϑειχε TO μόριον τοῦ δικαίου, ἔπδιτα δὲ αὐτὴν 

955 ἐπήνεγχδ τὴν ἀντίληψιν πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" 

τοῦ γὰρ “κατηγόρου πολλῇ χρησαμένου χαταφορᾷ ἐν τοῖς 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, O φεύγων εὐθέως τὴν ἀντίληψιν 

προβάλλεται τὴν ἐξουσίαν προφέρων" πόϑεν δὲ λαμβά- 

γεται, ἔγνωμεν ἔν τε τῇ μεϑόδῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ στο- 
40 χασμῷ᾽ νυνὶ δὲ τοῦτο δητέον, ὅτε οὐχ ὡς ἔτυχε τούτῳ 

τῷ χεφαλαίῳ χρηστέον, ἀλλὰ μετά τινος μεϑόδου, τυ- 
ραννικὸν γὰρ ἄντιχρυς λέγειν, ὅτι ἐξῆν μοι τοιαῦτα. δια- 
πράξασϑαι, ip οἷς ὡς ἀδικήμασι χρίνεται" ἀλλ᾽ ἐὰν 
ἀπὸ νόμου ἡ ἐξουσία τυγχάνῃ, ἐρεῖ ὃ φεύγων, ὅτι εἰ 

45 μὲν ἄδειαν μηδείς μοι νόμος παρεῖχε, καλῶς ἂν ἡ κατη- 

γορία εἶχεν" ἐπειδὴ δὲ ἃ τοῖς νόμοις δοκεῖ, ταῦτα πεπρα--: 
κται, τίνα λοιπὸν ἔχεν γώραν ἡ κατηγορία; xol τούτῳ 
τῷ τρόπῳ xol ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς ἀντιλήψεως 
χρῆσϑαι δυνησεται" ἐξαιρέτως δὲ εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, φή- 

40 σεν ὅτι οὐχ ἐμοῦ χατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τοῦ τεϑειχότος 
τὸν νόμον, καὶ τὴν πολϊτείαν διαβάλλει τῷ νόμῳ χρω- 

μένην. | 
Σωπάτρου. 3 Τὴν ἀντίληψιν ὃ φεύγων oix avé- 

δὴν εἰσάξει.) ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγειν, ὡς ἔξεστιν ἅπερ 
35 ἂν τις βούλοιτο διαπράττεσθαι, ἀλλ᾽ ὑφϑιμένως " αὖ- 

τὴν ϑήσει χαὶ λανϑανόντως, ἵνα τὸ ἀναιδὲς αὐτῆς ἐπι- 
χρύπτηται, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ξωγράφου' ἀλλὰ γὰρ ἀπο- 
στερεῖν με τῆς τέχνης ὃ συχοφάντης ἐπιχεχείρηκεν, ὥσπερ 
ἄν εἰ χαὶ τοῦ γελᾷν ἐξεῖργε καὶ ὅλως τῇ φύσει χρῆσϑαε 

80 διεχώλυεν" εἰ γὰρ αἰτιᾷ τὴν τέχνην 4 χαὶ τὴν φύσιν, ἧς 
παράδειγμα γέγονεν ἀνϑρώποις 7 τέχνη. 

2 Syriano haec tribuit Ven. δ Ald. ὑφειμέγη. ἃ Ven. 
γράφου καὶ τὴν φύσιν. ᾿ 
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M αρκχδλλίνου. ““ναγκαίως τούτοις τοῖς χεφα- 
λαίοις 0 φεύγων ἀντιτάξει τὴν ἀντίληψιν' τοῦ γὰρ διω- 
χοντος χατὰ τὸ ἰσχυρότατον ἐγχειμένου πρὸς τὴν ἐξου- 
σίαν ὃ φεύγων καταφεύξεται, ὅπερ αὐτῷ πλείστην ἐσχὺν 
παρέξει᾽ ἡ δὲ ἀντίληψις ὅτι ἔξεστιν, ἐν ἢ τὰ τοῦ δι- δ 
καίου μόρια ἐξετάσει, ὥσπερ εἰρήχαμεν, εἰ μὲν ἄλλα παν- 
τα duninrot, πάντα λέγων, εἰ δὲ μὴ, ὅπερ ἂν τούτων 
ἐμπέσῃ ἢ νόμον, ἢ ἔϑος, ἢ φήσει 5 κατὰ ἀντίφασιν τὸ 
μὴ κεχωλύσθϑαι. Τίνες δὲ τούτου τοῦ χεφαλαίου ἐργα- 
σίαι καὶ ὁ καϑ᾽ ἃς μεϑόδους προαγόμεναι ἐντελέστατα 40 

ἐν στοχασμῷ δεδήλωται" ἴδιον δὲ παρὰ 7 τὰ χείμενα ταῦ- 
τὰ εϑρίρκεται ἐνταῦϑα ϑεώρημα, ὅπερ ἀναγκαῖον προσ- 
ϑεῖναι, ὅτε ovy ἁπλῶς τὴν εἰσαγωγὴν ποιησόμεϑα τοῦ 
κεφαλαίου, ἀλλὰ μετά τινος τέχνης" OV γὰρ γυμνῶς λέ- 
ξομεν οὐδὲ ἁπλῶς οὕτως, ὅτι ἐξῆν μοι, ἄτοπον γὰρ 45 
ἀχμάσαντος τοῦ κατηγόρου ἐν ταῖς αὐξήσεσι χαὶ κατα- 
δραμόντος λέγειν ὅτι ἐξῆν μου" ἀλλὰ χρὴ προμεϑοδεύ- 
σαντα ἐν τῇ εἰσαγωγῇ λέγειν, ὅτι ταῦτα μὲν , & φησιν 

ὁ κατήγορος, εἶ μὴ συγκεχώρητο, ἴσως εἶχεν χώραν ἡ χα- 
ταδρομή" νῦν δὲ περιττῶς τοσούτῳ πλήϑει λόγων πρὸς 30 
τὴν κατηγορίαν χέχρηταν,) τῶν νόμων, ἢ τῶν ἐθῶν ἢ 
τῆς φύσεως συγχεχωρηκότωνγ" ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἔχοιμεν λέ- 
γειν, τῷ κατὰ ἀντίφασιν χρωμένους ἀναγκαῖον τὴν ἐξου- 
σίαν χατασχευάζειν μὴ ἀνατρεπόντων τῶν νόμων, λέ: 
γοντας, οὗ δεῖ τοιαῦτα λέγειν τὸν χατήγορον" δυνάμεϑα 25 
δὲ καὶ οὕτως εἰσαγαγεῖν τὴν ἀντίληφιν, εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, 
ὅτε OU τοσοῦτον ἡμῶν τὴν κατηγορίαν ὁ χατήγορος ποι- 
εἴται, οὐδὲ χαϑ' ἡμῶν τοὺς πολλοὺς τούτους διδξέρχεται, 
λόγους, ἀλλὰ τοῦ νομοϑέτου κατηγορεῖ καὶ τῆς ἐκείνου 
γνώμης, ἥτις ταῦτα ἐπαίησε κύρια. 2 80 

5 Ald. φύσει. — 6 καὶ Ald. om, 7 Ald, περὶ, SCf. παρώ., 

.39.. 
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Εἶθ᾽ $ μετάληψις ἐνστάσει μὲν, εἰ ἐγχωροίη, * ὅτε οὐδὲ 3 ἔξεστιν, 
. ἀντυκαραστάσει δὲ, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὖκ ἐπὶ τούτοις, 

οὐδὲ ἐτὶ ταῦτα. 3 

Συριανοῦ. «Ἰῇ ἀντιλήψει ἕπεται ἢ μετάληψις 
ὅ πάντως" ὡς γὰρ ἔφαμεν πολλάκις πᾶσα ἀντίληψις μετα- 
λήψει λύεται" 4 γίνεται δὲ ἡ μετάληψις πρὸς τὴν πρᾶ- 

ξιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν ἀποχτείναντος τρισαριστέα" 
χρωμένου γὰρ τῇ ἀντιλήψει τοῦ φεύγοντος, ὅτε ἐξῆν μοι, 
ὃ χατήγορος μεταλαμβάνων φησὶν ἐνστάσει μὲν, ὅτι οὐχ 

|. 10 ἔξεστιν εἶτα ἀντιπαραστάσει, ὅτι εἰ xol ἔξεστιν, οὐχ 
| . ἄριστέα φονεύειν ἐξῆν" ἀεὶ γὰρ ἡ μετάληψις, ὡς πολ- 
296 λαχοῦ εἴπομεν, κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν εἰσά-- 

γεται" ἢ μέντοι τάξις, ὡς καὶ ὃ τεχνιχός φησιν, ἀπὸ 
τῆς ὕλης τοῦ πράγματος γίνεται, 8v τισε γὰρ ἀναιδὲς 

15 πρώτῃ χρήσασϑαι τῇ ἐνστάσει" καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ νό- 
pov ἡ ἀντίληψις εἴη" τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τῷ νόμῳ ἄναι- 
δές᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ ῥητοῦ ἐξετάσει xal 
τὴν γνώμην, εἰ τύχοι, τοῦ νομοϑέτου. 

Σωπάτρου." Τὴν μετάληψιν ὃ κατήγορος διαι- 
40 ρήσει ὁ -“ἐνστάσει xol ἀντιπαραστάσει, πλατυνεῖ δὲ αὖ- 

τὴν παραδείγματι, πλείω7 δὲ τῷ φεύγοντι τὴν διαβολὴν 
ἐργαζόμενος" 9 εὐθὺς ἐπὶ τῆς προβολῆς ϑήσει τὴν ἀντί- 
ληψιν ἐξ ἀντιϑέσεως, καὶ 9 λύσει, ὡς εἴρηται, τῇ μετα- 
λήψει" μετὰ δὲ 15 ταῦτα τὴν αἴτησιν τῆς γνώμης εἰσά- 

35 ξεν ὁ χατήγορος, τοιῶςδε ἐπὶ rot ζωγράφου, οἷον !* ἀλλ᾽ 

εἴπερ μὴ δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἀδικεῖν ἐβούλου, τίνος χά- 

4 Par. ἐγχωρεῖ, εἰ manu seriori insertum est, — 2 Ald, oi- 
δὲν. ^ 5 Ald. οὐδὲ τοιαῦτα, ἃ Ald. λέγετα. b Syriano 

haec etiam tribuit Ven., in quo est τὴν δὲ μετάλ, 6 Ven. 
διαιρήσει μὲν. 7 Ven. πλείονα. 8 Ven. εἰργασμένος εὐθὺς 
ἐπὶ τῇ προβολῇ. 9 καὶ Ven. om, 10 δὲ Ven. om. 11 

οἷον Ven. om. 
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piv npo τοῦ λιμένος ἔγραφες τὰ ναυάγια" πρὸς δὲ τὴν γνώ- 
μην χρῶμα ἀντιστατικὸν εἰσάξει ὃ φεύγων 33, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
vua» 83 τ καὶ τῶν πλεόντων τὴν τοιάνδε πρὸ τοῦ λει- 
μένος πεποίημαι γραφὴν, ἕν᾿ οἱ μὲν τοὺς χειμῶνας óó- 

| , ῥωδοῦντες xol τὰ ναυάγια ἐν τοῖς προσήκουσι καιροῖς 5 
| 'γαυτίλλωνται, 34 ἡ δὲ πόλις T? ἐν τῷ δέοντι 16 τὸν πλοῦν 
, ἐκείνων ποιουμένων μὴ τὰς ἐκ ναυαγίων ὀλοφύροιτο 
| . συμφορὰς, καὶ λοιπὸν ἐχφράσει τριηρῶν καταδύσεις, 17 

γαυτῶν ὕλεϑρον, καὶ τὰς imi τούτοις τῶν. οἰκείων ! συμ- 
| φοράς. 19 

| Magxehhivou, Εἰκότως ἡ μετάληψις, μόνῃ γὰρ 
ταύτῃ λύεται ἡ ἀντίληψις" καὶ ἐξ ἀνάγκης, ὡς προεί- 

| puras, ὅπου ἂν ἐμπίπτῃ τὸ" ἕτερον, ἀκολουϑεῖ τὸ Ére- 
| ρον, sig λύσιν ἐκείνου ἐπαγόμενον" ἐν δὲ τῇ ueta- 
mE λήψευν διπλαῖ λύσεις εἰσὶν, ἡ μὲν κατὰ ἔνστασεν, ἡ δὲ 15 

κατὰ ἀντιπαράστασιν" -7 μὲν κατὰ ἔνστασιν, ὅτι οὐκ 
μος ἔξεστιν, ἡ δὲ xàrà ἀντιπαράστασιν, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, 
| ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τούτοις. Ei ἐγχωροΐίη" Καλῶς τὸ εἰ 

ἐγχωροίη, δοχεῖ γὰρ ἀναίσχυντον τὸ. ἄντιχρυς λέγειν, ὅτι 
| οὐκ ἔξεστι φανερᾶς οὔσης τῆς ἐξουσίας; xol μάλιστα. ἐπὶ. 30 
| τῆς κατὰ νόμον ἐξουσίας" ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τὴν τοῦ 
| ψόμου &vayvociv ἄπορος ἡ τῆς dvaraceog χρῆσις" ue- 

τριώτερον δὲ Tj ἀντιπαραστάσει γρήσασϑαι" ἤδη γὰρ 
IE ἐν τῷ στοχασμῷ μεμαϑήκαμεν ἀμφοῖν τὴν δύναμιν, τῆς 
| τε ἐνστάσεως καὶ ἀντιπαραστάσεως" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐνίοτε 36 
| 

! 

10 

χρῆσϑαι᾽ καὶ τῇ ἐνστάσει πρώτῃ δυνάμεϑα τῆς ὕλης δὲ- 
δούσης, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν Φίλιππον ἰατροῦ νοσήσαντα 

12 Ven, add. λέγων. 43 Ven. ὑμῶν 1s καὶι τῶν πλέοντων. 

Ald. Par. quũy τὰ καὶ τῶν παϑόνέων. 14 Ald, ναυτίλωνται. 

Ven. γαυτίλλοιντο. 15 Ald, ἡ δὲ πόλις καὶ τὰ ναυάγια. Par. 

et Ven. xal τὰ ναυάγια om, 16 Ald, et Par. ἐν τῷ πλέοντι. 

Ven. ἐν τῷ δέοντι. 17 Ald. καταδήσεις. 18 Sequitur. in 
Ven. ἐπὶ τούτῳ μετάληψις κιγηϑήσεται. 
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ϑεραπεύσαντος" ἐνταῦϑα ydo ov μόνον τῇ ἀντιπαρα- 
στάσει ὃ διάχων χρήσεται, *? ἀλλὰ καὶ ἄντιχρυς ἀνε- 
λεῖν τοῦ ῥητοῦ τὴν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἐνστάσεως πεερά- 

σεται" xal 7 αἰτία σαφής" διαβεβλημένης γὰρ τῆς *oa- 

δ ξεως διὰ τὴν Φιλίππου ποιότητα xoi τὴν ἔνστασιν ὁ dü- 
᾿κάζων προσδέξεται. Καλλίστη δὲ καὶ δριμυτάτη ἡ 4η- 
μοσϑενιχὴ μέϑοδορ" συμπλέξας γὰρ ὁ ῥήτωρ τῇ ἐνσεά- 
σεε τὴν ἀντιπαράστασιν μείζω τῷ κεφαλαίῳ δέδωχε 
τὴν ἰσχύν" καὶ οὐδὲ ἁπλῶς λέξεσε ταῖς τυχούσαες yom- 

40 σάμενος, ἀλλὰ μετὰ βαρύτητος" ἐν γοῦν τῷ ?? παρα- 
πρεσβείας «Αἰσχίνου γρωμένου τῷ ἀντιληπτιχῷ, ὅτε ἔξε- 
στι λέγειν xol οὐ χρὴ λόγων ?* εὐθύνας ὑπέχειν, τεχνε- 

χῶς ὁ ῥήτωρ ἐπάγει τὴν ἔνστασιν" εἴπερ ?? ἐπ᾿ ἀργυρίῳ 
τε λέγοιεν οἱ ῥήτορες, διὰ τούτου κατασχευάζων, ὅτε 

45 οὐχ ἔξεστι" δεῖ γὰρ, φησὶν, εὐθύνας ὑπέχειν, εἴπερ ἐπ᾽ 
ἀργυρίῳ τι λέγοιεν οἱ ῥήτορες". ἔξεστε δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 
πλάσματος τοῦ προτεϑέντος ϑεωρῆσαι 3" τῆς μεϑόδου 
τὴν ἰσχύν᾽ τοῦ γὰρ ἰατροῦ φάσχοντος ἐξεῖναι τῇ τέχνῃ 
χρήσασϑαι, xol τῆς ἐνστάσεως οὔσης, ὅτε οὐχ ἔξεστε 

40 χρήσασϑαι τῇ τέχνῃ ἐπὶ βλάβη τῆς πατρίδος, συμπλέξας 
ἀμφότερα φήσει, ὅτε οὐχ ἔξεστε χρῆσϑαε, μάλιστα ἐπὶ 
τῷ 34 σώζειν τοὺς ἐχϑρούς. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ἐν τῇ ἀν- 
τιπαραστάσει τὴν κατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν ποιησόμεϑα 
ἐξέτασιν, κατὰ νόμους οὔσης τῆς ἀντιλήψεως" ἐνδέχεταε 

45 μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως" βίαιον δὲ τὸ ἐκ τοῦ εὖ- 
ϑέος ἐνίστασϑαι μηδὲ ἐξεῖναι λέγοντας, μάλιστα δὲ ἐπὲ 
«ἧς ἀντιπαραστάσεως , ἐν ἢ διανοιαν τῷ νόμῳ ἀντιϑή- 

σομεν, A ἧς γνώμης ὃ νομοϑέτης τοῦτο ὥρισεν" οὗ γὰρ 

οὕτως ὡς 0 φεύγων ὑπολαβὼν πεποίηχεν" οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ 

.49 Ald, χρήσηται. 40 Ald. τῇ. 21 Ald. λέγων. 33 

Dem. de fals. leg. p. $98. — 38 Ald. xoi ϑεωρῆσα. — 24 AI, 

τοῦ, scripsi τῷ. 
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“τρισαριστέως" λέξει γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι τῶν ἰδιωτῶν, 297 
οὐ τῶν ἀριστέων τὴν “ἐξουσίαν δέδωκεν ὁ νόμος" ὥσπερ « 
δὲ ἐν ἀντιλήψει ἐξετάζων τὸν νόμον ὃ φονεύων. ἐπὶ τὰ 
ἐδιάζοντα τῶν ὑνομάτων τρέψεται ?* καὶ τούτοις χρή- 
σεται, & ἐν τῷ νόμῳ διηγόρευται" οἷον, εἰ τύχοι, τὸ 5 
τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, οὕτως ὃ. διώχων ἐνταῦϑα Toig ys- 
νιχοῖς χρήσεται τὸ κατ᾽ εἶδος φυλαττόμενος" συσχιάζει 
γάρ πὼς τὸ τοιοῦτο τὰ ἐγκλήματα" οἷον νόμου κελεύον--: 
τος τὸν uobóv ἀναιρεῖν, καταλαβών τις ἐπὶ τῇ yvvouxi 
τρισαριστέα ἀπέχτεινδ καὶ xotveros δημοσίων ἀδικημάτων" 19 
ὁ μὲν γὰρ τῷ νόμῳ γρώμενος καὶ παρὰ πᾶντα τὸν TO- 
πον, μάλιστα δὲ ἐν ἀντιλήψει ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ῥητοῦ καὶ 
τοῦ ἀναγνώσματος τῇ διανοίᾳ τοῦ ὀνόματος χρήσεται, 
ἐξεῖναι λέγων χαὶ δεδόσϑαι ὑπὸ τοῦ νόμου τοὺς μοιχοὺς ^ 
ἀναιρεῖσθαι, κἀγὼ τρίνυν χαταλωβὼν μοιχὸν ἀπέχτεινα" 15 
ὃ δὲ κατήγορος φυλαττόμενος τοῦτο γενικῶς μεμνήσεται,. 
τρῖς εὐφημοτέροις ὀνόμασι χρώμενος" οἷον ὅτι ἀριστέα 
ἀπέκτεινεν, ὅτι εὑοργέτην τῆς πόλεως, xol ὅτι ovx ἔδεε 
ἀριστέα ἄνδρα ἀποχτεῖναι" δεῖ γὰρ γὴν δημοσίαν χρείαν 
καὶ ὠφέλειαν τῆς ἰδιωτικῆς βλαβὴς προτιμᾷν" καὶ ἐν 10 
συλλογισμῷ δὲ τὴν χρῆσιν τοῦ ϑεωρήματος τούτου ὕπως 

᾿ χρηστέον toig ὀνόμασιν ἑχατέρῳ τῷ μέρει ἀχριβῶς ἐξε- 

ϑέμεϑα" χαϑόλου γὰρ πανταχοῦ χρησιμόν ἐστιν, ὡς ἐπὶ 
τῶν παραδειγμάτων μεμαϑήκαμεν" ἐὰν δὲ μὴ ἀπὸ νό- 
μὼν ἡ ἀντίληψ'ς ῇ, μόνον τοῦτο προειπὼν, ὡς -οὐδείς 25 

ἐστιν ὁ χωλύων us νόμος, χρήσῃ λοιπὸν TQ ἐμπίπτοντι 
ἢ ἔϑενι ἢ φύσει" ἐν γοῦν τῷ παραπρεσβείας “«Τἰσχίνου 
χρωμένου ἀντιληπτιχῷ, ὅτι ἔξεστι λέγειν καὶ οὐ χρὴ λό- 
γων 326 εὐθύνας ὑπέχειν, τεχνικῶς ὑπάγει τὴν ἔνστασιν 
ὃ ῥήτωρ ὡς εἴπομεν. Παρατήρησαι 27 δὲ xaxeivo, πό- 30 
τερον ὃν μόνον ἢ πλείω εὑρίσχεσϑαι δύναται τὰ ἀντι- 

25 Ald. τρέψαι. 26 Ald. λέγων. 2427 Ald. παῤατήρηται. 
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ληπτιχά" χρήσῃ γάρ ποτε καὶ δύο ἀντιληπεικοῖς κατὰ 
ταὐτὸν ἐὰν ἐμπίπτῃ, χαὶ ὡς ἐπίπαν ἐν ταῖς κατὰ φύ- 

σιν ἀντιλήψεσιν ἀμφοτέροις ἐνδέχεταε χρῆσϑαε, τῇ τε 
φύσεν λέγει καὶ τῷ ἔϑει" ὁ γοῦν ᾿Αλκιβιάδης χρενόρμενος 

& ὕβρεως ὑπὸ Κλέωνος ἐπὶ τῷ γέλωτε QU μόνον ἀρχεσϑή- 
σεται ?9 τῷ λέγειν, ὅτε φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑὕτεάρ- 

χει τὸ γελᾷν , ἀλλὰ καὶ τῷ ἔϑει ἰσχυριεῖται" σύνηϑες 
γὰρ εἶναέ φησι πᾶσιν ἀνϑρώποις τὰ τοιαῦτα ἀδεῶς ?? 
ποιεῖν" ὅϑεν xai τινες ὑπολαβόντες μηδὲν φύσιν ἔϑους 

10 διαφέρειν, κωϑὸ καὶ τὰ φύσει ἐν £e, ἐστὶν, εἰς δύο ταῦτα 
διαιροῦσι τὴν ἀντίληψιν, sig τε ἔγγραφον ἔϑος ?? xoi ἄγρα- 
φον, ἔγγραφον μὲν ἔϑος τὸ νόμιμον, ἄγραφον δὲ τὸ ἕτε- 
gov ὀνομαζοντές" οὐ μὴν ἀλλὰ πειρατέον τὴν διαφορὰν 
ἐχϑέσθαι" διαφέρει τοίνυν ἔϑος φύσεως, ὅτε ἐν μὲν τῷ 

45 ἔϑεν ἁπλῶς τὸ πρᾶγμα νενομισμένον κατὰ συγχώρησιν 
ἔξωϑέν τὸ καὶ συνηϑείᾳ γεγονὸς ὑπόχειται, ἐν ἐκείνῃ 
δὲ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ φύσει χείμενον xal ἔτι ᾿ξ 
πρὸς τοῖτο, ὅτε τὰ μὲν φύσει πάντα χοινά ἐστι πάντων 

ἀνθρώπων, καὶ ὁμοίως εἴτε Πέρσαις εἴτε Αϑηναίοις xal 
20 “Ταχεδαιμονίοιρ ὑπάρχει, τὰ δὲ ἐν ἔϑει οὐχέτι" οὐ yap 

ταὐτὰ «“αχεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις ἐγχωρεῖ, ἐξ οὐδὲ 

πᾶσι τοῖς “Ἕλλησιν, ἀλλ᾽ ἕτερα ἑτέροις νεγόμισταε. 

Ἢ ἀνείϑεσιᾳ in) τούτου ἀγτιστατικὴ γίνεται, οἷον ὑπὲρ τῶν πλε- 

ὄντων πεποίηκα, ἵνα εἰδότες * οἵοις αὐτοὺς εἰκὸς περισίπτειν 

45 κακοῖς, εἰ παρὰ καιρὸν πλέοιδν, φυλάττοιντο. 3 

Σωπάτρου. Miro τὴν μετάληψιν ἕπεται τὸ av- 
τιϑετικὸν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενον" τοῦ γὰρ 

κατηγόρου χρησαμένου τῇ μεταλήψει καὶ εἰπόντος ἐν τῇ 

ἀντιπαραστάσει, ὅτι ἀλλ᾽ oU τρισαριστέα δίδωσιν ὃ vo- 

so uoc ἀναιρεῖν, ὃ φεύγων τὸ ἀντιϑετικὸν προβαλλόμενος 

28 Ald. αὐκεσϑήσεται. 29 Ald, εἰδώς. 50 Ald. ἦϑος. 

scr. ἔϑος. 51 Ald. ἔστι. 4 Ald. oi δότεςς 3 Ald. φυλάττειστο. 
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ἐρεῖ, ὅτι διχαίως ἀνήρηται, τὸ γὰρ ὑπῆρχε μοιχὸς, xol 
τῷ κατηγόρῳ δέδωχεν τὴν ἄδειαν τῆς καταφορᾶς" καὶ 
κοινὸν τόπον κατὰ μοιχείας ἐρεῖ. ᾿Ἐπὶ μέντοι τοῦ ζω- 
γράφου ἀντιστατιχή ἐστιν, ἐπὶ δὲ τοῦ τρισαριστέως ἀντ- 
ἐγκληματιχή" ἑνὶ δὲ λόγῳ ἡ ἀντίϑεσις ἢ ἀντιστατιχὴ ἢ 5 
ἀντεγκληματικὴ εὑρίσχεται" μεταστατικὴ δὲ ἢ συγγνω- 
μονικὴ οὐδέποτε" ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχει ταῦτα τῇ ἀν- 298 

τιλήψει" οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν προβαλλόμενος ἐφ᾽ 
οἷς ἔπραξε συγγνώμην αἰτεῖ" τὸ μὲν γὰρ συγγνώμην 
αἰτῆσαι ὁρίσας ἐστὶ τὸ ἀδίκημα xol ἐλέους δεῖσθαι" τὸ 10 
μὲν ἐξουσίαν προτείνεσϑαι οὐδέτερον τούτων ἔχει. 'O 
μὲν οὖν Μινουχιανὸς βούλεται ἐχλείπειν ἔσϑ᾽ ὅτε τὴν 

ἀντίϑεσιν, ὃ μέντοι Τύραννος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ βούλε- 
λεται ἐν πάσῃ ἀντιλήψει ἀντίϑεσιν εὑρίσχεσθαι καὶ 
κατὰ τὰς τέσσαρας ἀντιϑετιχὰς, καϑὼς ! ἡ ὕλη χορη- 15 
yti τοῦ ζητήματος, ἀλλ᾽ οὐχὶ χατὰ ἀντίστασιν xol ἀντ- ' 
ἐγχλημα μόνον" xol γὰρ μεταστατικήν φησιν ἀντίϑεσιν, 
ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφυ- 

σταμένης ἔπεισεν ὁ στρατηγὸς τὰ τείχη χαϑελεῖν, καὶ 
χρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" τὴν μὲν πρώτην κατὰ 30 
τὸ ἐξεῖναι, συμβουλεύειν λαμβάνει, τῇ δὲ μεταστάσει 
χρῆται ἐπὶ τὸν δῆμον τὸν πεισϑέντα τὴν αἰτίαν ἀναφέ- 

ρων, συναίτιοι γὰρ οἱ πεισϑέντες . χατὰ συγγνώμην δὲ 
ἀντίληψις αὕτη" Κλέωνος ἐκ Πύλου τοὺς τριαχοσίους 
ἄγοντος ᾿Αλχιβιάδης ἐδάκρυσε, καὶ κρίνει αὐτὸν Κλέων 35 
ὕβρεως" ἔστι γὰρ τὸ ἀντιστατιχὸν πάντως ἐν τάξει γρώ- 
ματος, ἐπειδὴ οὗ μόνον ἐν στοχασμῷ, ἀλλὰ κὰν ταῖς 

στάσεσιν ἔστι χρῶμα τι" * τὸ δὲ yooua ἐστιν ἡ αἰτία, 
δι᾿ ἣν πέπραχται τὰ πεπραγμένον ov γὰρ ἀρχεῖ μόνον 
προβαλέσθαι τὸν νόμον ἢ τὸ ἔϑος ἢ τὴν φύσιν ἢ τὸ 30 
μὴ κχεχωλύσϑαι, ἀλλὰ xol τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι δεῖ, 

xc" ἣν τῷ φεύγοντι τὸ ἐγκαλούμενον πέπρακται" oU- 

3 Ald. καϑ' ag. 4 Ald. χρώματι. 
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τη δὲ τὴν γνώμην περιέχει τοῦ φεύγοντος, pa" ἧς ἔ- 
πραξεν. “Σημειωτέον δὲ, ὅτε ἐν ἐχείναις μὲν ταῖς ἀντε- 
λήψεσιν, ἐν αἷς ἐπισυμβέβηχέ τι, ἐμφαντιχώτερον ῥη- 

ϑήσεται τὸ τῆς ἀντιϑέσεως ὄνομα, ἐπειδήπερ ἐν ταύ- 
$ sag ὁμολογεῖσϑαι δεῖ τὸ ἄτοπον περὶ οὗ πλείστῃ 5 xa- 

ταδρομῇ τοῦ κατηγόρου χρωμένου τὴν αἰτίαν ὃ φεύγων 

ἀντιτίϑησιν ταῦ πεπραγμένου * ἐν ταύταις μὲν οὖν ταῖς 
ἀντιλήψεσιν ἐμφαντικώτερον ἀντίϑεσις δ χέχληταε, imi 
δὲ τῶν ἄλλων ἀντιλήψεων , ὅπου μηδὲν ἐπισυμβέβηκεν, 

40 ἀλλὰ ἀνεύϑυνον τὸ πραχϑὲν, ταράξειεν 7 ἂν τινα τὸ 
τῆς ἀντιϑέσεως ὄνομα" Eyes δὲ ὅμως xaxcivo χώραν, διὰ 
τὸ τὴν αἰτίαν εἶναε τὴν τοῦ κατηγόρου χαταδρομήν" 
τοῦ γὰρ κατηγόρου διαβάλλοντος τὴν τοῦ φεύγοντος 
πρότασιν, ἔστε δὲ ὅτε xol πρὸς ἐρώτησιν τρεπομένου, 

45 τὴν αἰτίαν 0 φεύγων ἀγτιτίϑησι" δῆλον τοίνυν, ὅτι χρώ- 
ματος ἐπέχει χώραν, οὗ μὴν γρῶμα καϑαρῶς ἐστιν, ὧσ- 

fep ἐν στοχασμῷ" τὸ μὲν γὰρ χρῶμα αἰτίαν μόνον ἀπο- 
δίδωσι τοῦ πεπραγμένου, ἡ δὲ ἀντίϑεσις πρὰς ἀδίκημα 
γίνεται, φανεροῦ μὲν ἄντος οὗ προβάλλεται ὁ χατήγαρος 

80 ὡς ἀδικήματος» ἀντιτιϑέντος δὲ τοῦ φεύγαντος τὴν γνώ- 
τὴν, μεϑ' ἧς ἔπραξε" διὸ χαὶ ἀντίϑεσιν αὐτὴν ὃ τεχνι- 
κὸς οὐ χρῶμα ἐχάλεσεν. ᾿Ϊστέον δὲ, ὅτι τὸ ἀντιστατι- 
χὸν ἤ ἀναίρεσιν χακοῦ ἔχει, ὡς" ᾿ ἐπὶ τοῦ πατρὸς πάρναν 
ὄντα τὸν υἱὸν φονεύσαντος , ἢ φυλαχὴν χαχοῦ μέλλον- 

95 Tog, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου" λέξεε γὰρ, ἵνα φυλάττοιντο 
παρὰ καιρὸν πλέειν ol ἔμποροι- 

“Ἑτέρᾳ μεταλήψει, ἄλλως 1 ἔδει συμβουλεύειν" καὶ τοίνυν εἰ ὅ διώ- 

Xm» χρήσεται μεταλήψει, χρήσεται καὶ ὃ φεύγων πάλιν ἀντιλήψεε" 
* € , ^ ^ 4 3 , € » oio» ἕκαστος ὡς δύναται συμβουλεύει, ^ καὶ oU κεχώλυται, ὃ Qu 

80 τωρ τοῖς λόγοις, τῇ τέχνῃ ὃ ζωχράφος, καὶ γίνεται ἣ ϑέσις ἀκό. 

5 Ald, πλείοτη καταδρομή.͵ 6 Ald. ἀντίϑεσι. 7 Ald. 

τάξειδν. 

1 Ald. ἀλλ᾽ ὡς. — 2 Par. συμβουλεύειν οὗ κεκώλυται. 
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'λουϑος" $ γὰρ ϑέσις ἐστὶ νῦν ὅτι ἕχαστον δεῖ, ὡς δύναται, χρή- 

σιμον γεγέσθϑαὶι τῇ σεόλει, καὶ pb κεκώλυται" καὶ ὃ κατήγορος δὲ 

αὐτῇ χρύσεται ἔστιν ὅτε ἀνασίρέψας, οἷον εἰ μὴ δεῖ ταῖς τέχναις 
ἁπλῶς καταχρῆσϑαι ἐπὶ λύμῃ τῶν κοινῶν. 

Συρειανοῦ. Mera τὸ ἀντιστατιχὸν μετάληψις κι- κα 
γηϑήσεται παρὰ τοῦ κατηγόρου δευτέρα, ὡς. ἐνὴν ἑτέρῳ 
τρόπῳ τῇ πόλει βοηϑεῖν, συμβουλεύοντα, παραινοῦντα, 
τῶν ἀναγομένων ἐνίους ἰδίᾳ πείϑοντα" ? 0 δὲ φεύγων 
ἐπὶ ταύτῃ πάλιν ἀντίληψιν κινήσει δευτέραν λέγων, ἀλλ᾽ 
οὐδεὶς xexcAvxe νόμος καὶ τὴν ἀπὸ τῆς τέχνης τῇ πόλει 40 
πορίζειν ἐπικουρίαν" ὅση γὰρ δύναμις ἑκάστῳ τῶν ἔνοι- 
κούντων, ταύτῃ βοηϑεῖ ^ ἐπάναγκες. αὕτη 5 μὲν οὖν fj 
τῶν ἀντιληπτικῶν χεφαλαίων διαίρεσις " ἔξωϑεν δὲ ὡς 259 

εἴπομεν ὁ ἐμπίπτει ἀντίϑεσις, ὁῤικὴ μὲν, ὡς ἐπ᾿ ἐχείνου᾽ 
ἤλατων 7 ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ χρίνεται δημοσίων ἀδιχημά-- 15 
των" ἐρεῖ γὰρ, ἀλλὰ τἀληϑὴ εἶπον" καὶ σχοπηϑήσεται 
πότερον τἀληϑὴ εἶπεν ἢ οὔ" στοχαστιχὴ δὲ, ὡς ἐπ᾿ ὃ 
ἐχείνου. Θουκιδιδὴς ἐπὶ τῇ ἱστορίᾳ χρίνεται δημοσίων 
ἀδικημάτων" ἐρεῖ γὰρ, ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τὴν ἱστορίαν ἀπα- 
λείψω" λυϑήσεται δὲ 5 βουλήσει τε καὶ δυνάμει τῶν 30 

ἐχόντων αὐτὴν, ὡς ἀδύνατον τὸ *? τοιόνδε, οἱ γὰρ &yov- 
τες οὐ βουλήσονται ἀπαλεῖψαι τὴν ἱστορίαν" ὧστς ἀδύ- 
Varo» ἡ ἀπαλειψις. ** 

᾿Σωπάτρου. ToU κατηγόρου δεδωχότος τὴν ἄδει- 
αν τῆς καταφορᾶς καὶ τοῦ φεύγοντος ἀντιστάσει γρη- 25 
σαμένου χαὶ λέξαντορ ἀντεγχληματιχῶς μὲν, ὅτι ὄξιος 
ἣν ἀποθανεῖν ὃ τρισαριστεὺς κώμοις καὶ μέϑαις προσ- 

ὅ Ald. πείϑωντα. 4 Ven. βοηϑεῖν. 5 Ald. ovr. 6 
Ven, ὡς ἔφαμεν. 7 Ven. Πλάτων μέν. 8.ΑΙὰ. ὑπ᾿ 9 
δὲ Ald. Par. om., recepi ex Ven. 4110 τὸ Ven. οι, 14 
Ven. ἀπάλαψις. Tum sequitur in cod.: τῶν δὲ διπλῶν ἀντιλή. 

veon ἢ μέν τίς ἐστι κατὰ σύνϑεσιν, ἢ δὲ κατὰ διαίρεσιν" κατὰ 
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ανέχων xoà ακολασίαν ἀσχῶν καὶ οὐκ ἀρετήν" ἀντιστατε-. 
κῶς δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ξωγράφου, ὅτι ἵνα γουϑετήσω μὴ 

παρὰ καιρὸν πλεῖν, ὃ χατήγορος δευτέρᾳ χρήσεται με- 

ταλήψειν, λέγων ἐπ᾿ ἐχείνου μὲν, ὅτι εἰ τοιοῦτος ἤν, &- 

δ δε δικαστηρίοις παραδοῦναι καὶ μὴ αὐτοχειρίᾳ ἀναιρεῖν" 

' ἐχρὴν τὰς ἀριστείας αὑτοῦ ἐννοήσαντα καὶ τὰς πράξεις, 

ἀποσχέσϑαι τῆς κατ᾽ αὑτοῦ τιμωρίας, καὶ ὅτι οὐχ ἀεὶ 

οἵ ἄνϑρωποι σφάλλονται" ἐπὶ τούτου δὲ, ὅτι λόγοις ἐ- 
χρὴν νουϑετεῖν, ἐπιπλήττειν, μέμφεσθαι" πρὸς τοῦτο 

40 ἐξ ἀνάγχης δευτέρα ἀντίληψις" φήσει γὰρ, ὅτι ἐξῆν μοι" 
ὁ γὰρ νόμος παρέχει τὴν ἐξουσίαν" ἔνϑα καὶ τὴν γνώ- 
pv τοῦ νομοϑέτου ἐξετάσει" λέξει γὰρ, ὅτε ὁ νομοϑέ- 
της τὴν ὕβριν 83 

λείπει 

45 ἕνεκα τῶν πλεόντων γράψας ἀνέϑηχα τὸ πινάχιον, fra 
προδήλων ὕγτων τῶν κατὰ ϑάλασσαν πταισμάτων, τὰς 

σύνϑεσιν μὲν, ὅταν ἑκατέρων τῶν ἐγ τῷ ζητήματι ἀντιλήψεων μὴ 
δύνηται καϑ' ξαντὴν ἐπιδείξασϑαι κατηγορίαν, συντεϑεῖσα δὲ τὸ 
ἔγκλημα βέβαιον ἀπεργάζεται" οἷον ζωγράφος πάντα γράφων καὶ 
ϑεοὺς μὴ γράφων κρίνεται ἀσεβείας" ἐὰν γάρ τις λάβῃ τὸ πάντα 
γράφων, εἴπῃ δὲ μόνους ϑεοὺς μὴ γράφων, οὐδεμιᾶς κατηγορίας 
ϑάτερον ἄξιον" διὸ συντιϑεῖ οἷον ἀμφότερα βουλόμενος ἰσχυρὰν 

ποιήσασθαι τὴν κατηγορίαν, διὰ τοῦτο γὰρ διπλοῦν κατὰ σύνϑεσιν 

καλεῖται τὸ εἶδος τοῦτο τῆς ἀντιλήψεως. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ἐν ταῖς 

διπλαῖς κατὰ σύνϑεσιν ἀντιλήψεσιν ὃ φεύγων ἐπὶ μὲν ϑατέρῳ ὡς 
πράξας, ἐπὶ δὲ ϑατέρῳ ὡς μὴ πράξας τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται" 

σλεῖστα δ᾽ ἂν εἰς εὕροι παραπλήσια τούτων ζητήματα" ὥσπερ xá- 

κεῖνο, ταῖς πάντων γνώμαις τις ἀντιλέγων καὶ μηδὲν αὑτὸς ἀπο- 
φαινόμενος" τοιαύτη μὲν οὖν 5j κατὰ σύνϑεσιν ἁπλῆ ἀντίληψις, κα- 
τὰ διαίρεσιν δέ ἐστιν κι v. À. p. 266. Ald. 13 Sequitur 
lacuna, ex jactura unius vel duorum foliorum orta. In Par. 

inter ὕβριν et ἕνεκα τῶν πλεόντων duo folia vecua sunt inter- 
jecta. 



- 
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ἀχαιρίας φυλάττωνται * ἡ οὖν ϑέσις ἀχολούϑως ἔσται. 

τοιαύτη" χαὶ γὰρ πᾶς καϑὸ ἕχαστος δυνάμεως ἔχει, ἐκ 
τῆς αὑτοῦ ἐπιστήμης «ὠφελεῖν χρὴ τὴν πόλιν " χατασχευά-- 
ζεται δὲ ix τῶν τοῦ 13 συμφέροντος λογισμῶν, ὅτι χρή- 
σιμον xal συμφέρον τὸ τοιοῦτο καὶ πλεῖστα δυνάμενον δ 
ἀγαϑὰ προξενεῖν , δὺ τοσαύτην ἕχαστος περὶ τὰ κοινὰ 
παρέχει πρόνοιαν. 

Ἢ ποιότης xal ἣ γνώμη πῶς ἐξετάζεται, μεμαϑήχαμεν ἐν ὅρῳ. ^ 

“Συριανοῦ, “Σωπάτρου καὶ Μαρχελλίνον. 
Καλῶς. εἶπεν μεμαϑήκαμεν. ἐν ὅρῳ" ἐν ἀμφοτέραις γὰρ 10 
ταῖς στάσεσι, λέγω δὴ τῷ τε ὅρῳ καὶ τῇ ἀντιλήψει, | 

τούτοις τοῖς κεφαλαίοις χρησόμεϑα" μετὰ τὰ εἰρημένα 

δὲ ἡ ποιότης ἐξετάζεται, ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ meog- 

ὠπου" ἐκ μὲν τοῦ κατηγόρου χατὰ τοὺς ψεκχτικοὺς τό- 

πους προαχϑήσεται 3 dx δὲ τοῦ φεύγοντος κατὰ τοὺς 4ὅ 

ἐγκωμιαστικούς" οἷον ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν 

ἀποχτείναντος ἐρεῖ ὁ λέγων, ὅτε οὗ προτιμητέον ἕνα 

τῶν τυχόντων ἀνθρώπων ἀνδρὸς ἀριστέως xal τηλι- 
καῦτα κατορϑωχότος" ix δὲ τοῦ φεύγοντος, ὅτι οὐδὲν 

ἡδικηχότα ἄνϑρωπον οὐδὲ ἄτιμον οὗ xe τῆς xotg. 40 

χαὶ πᾶσι 3 δοϑείσης ἀποστερεῖν. ἐξουσίας" ἢ δὲ τοῦ πρά- 

γματος ποιότης κατὰ τοὺς τῆς ἐχβάσεως ϑεωρηϑήσε- 

ται τόπους, ὡς ἐπὶ τοῦ Καλλιξένου, ὅτε πάντων ἀτο- 
πώτατον ἀπορεῖν τὴν πόλιν στρατηγῶν καὶ μηδένα. Vt : 
ακχούειν καλούσῃ τῇ πόλει" εἰ μὲν οὖν βούλεαϑε τὴν ἀπο- 25 
ρίαν ταύτην εἰς εὐπορίαν μεταϑεῖναι ) κολαστέος ὑμῖν 
Καλλίξενος, ἀναιρήσετε * γὰρ πᾶσαν ὑπόνοιαν φόβου" 

εἰ δὲ ἀστρατήγητα ὑμῖν εἶναι τὰ χοινὰ διεγνώχατε, ἀξή- 
μιον ἐχπέμψατε τοῦ δικαστηρίου" éx δὲ τοῦ Καλλιξένου 

15 τοῦ Ald. om. 4 Ald. xai yàg. Par. καὶ om. 3 Ald, 

πραχϑήσεται. ὃ Ald. πάσης, scr. πᾶσι. 4 Ald. ἀναιρήσεται. 
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τοιοῦτος ὁ λόγος ἔσται" μηδὲν ταράττεσϑε, ὦ ᾿4ϑηναῖ- 
οι, πρὸς τὰς ἐξωμοσίας τῶν προβαλλομένων στρατη- 
γῶν, ἀλλ᾽ ἀναγκχάξετέ αὐτοὺς τῆς προστασίας ἔχεσϑαι 

τῶν πραγμάτων, ἐχεῖνο προλέγοντες, ὅτι οὔτε τὸν εὖ 
δτὰ xorv& διοικησαντα τῶν προσηχόντων ἐπαίνων ἢ τι- 

μῶν ἀποστερήσετε, οὔτε τὸν πλημμελήσοντα φιλαν- 
ϑρωπίας ὑπολήψεσϑε ἄξιον" καὶ ἡ γνώμη δὲ ὁμοίως 

260 ἐξετάζεται, τίνε λόγῳ ἐξόμνυται τὰς στρατηγίας" ὁ μὲν 
γὰρ ἐρεῖ, ὅτε τὸ παράδειγμα ὑφορώμενοι, ὃ δὲ ὅτι ἐπι- 

40 βουλεύοντές μοι καὶ ἀποκτεῖναι προῃρημένοι" 5 πληρω- 
ϑέντων τῶν τῆς ἀντιλήψεως χεφαλαίων τέμωμιν ὑπό- — 
ϑέεσιν παραδείγματος ἕνεχα τοιαύτην" ἐχυρώϑη ὃ e- 
πτίνου νόμος, καὶ τοῦ “Ζεύχωνος οὐχ ἀποστέλλοντος τὸν 

᾿ς δἰωϑότα σῖτον “επτίνης εἰσαγγέλλεται" ἡ προβολὴ τοῦ 
45 ἀδιχήματος, ὅτι τὴν κοινὴν χρείαν παρελθὼν χαὶ τὴν 

τῶν ἀναγκαίων εὐπορίαν καί τὸν φίλον. ἐχϑρὸν τῇ πό- 
λει καταστήσας μέγιστα ἀδικεῖς" τὸ τοῦ προσώπου σα- 
θαγραφικὸν ἐνταῦϑα οὐκ ἐμπέπτωχε διὰ τὸ τοῦ Ae- 
πτίνου ἀξίωμα" οὐχοῦν ὃ ὅρος τῇ προβολῇ ἀντιταχϑή- 

' 20 σεταιῦ αἱ εἰσαγγελίαι γίνονται ἐπὶ συμμάχοις ἀλλοτρι- 
ουμένοις, ἢ τριήρεσιν ἀπολωλυίαις, 7 χρημάτων χλο- 
παῖς, ἢ τειχῶν $ διαφϑορᾷ, “ἢ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἀδικεῖ τις 
τὴν πόλιν. ὃ συλλογισμὸς, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τοῖς πά- 
σγουσι χαχῶς, εἴτε οὕτως εἴτε ἑτέρως ζημιοῦνται, καίτοι xal 

25 πολλῷ χείρω τὰ εἰς τὴν τροφὴν ἀδικήματα. Τὸ πρός 
το ἹΖειχὼν μὲν γὰρ ἀφανισθέντων, ἢ τριηρών ἀπολο- 
μένων ἔνεστι δι’ ἄλλου τινὸς σωθῆναι τρόπου" καὶ 
χρημάτων κλαπέντων δυνατὸν γρήσασϑαι τοῖς λειπομέ- 

γοις, xal ἀνθ᾽ ἑτέρων συμμάχους ἑτέρους προσλαβεῖν" 
80 τροφῶν δὲ ἀπορήσαντας 7 καὶ τῶν πρὸς τὸ (iV ἀναγ- 

καίων σπανίσᾳντας οὐχ ὃ ἔστι δι᾿ ἑτέρου σωϑῆναι τρό- 

5 Ald. προειρημένο. 6 Ald. τεχνῶν. 7 Ald, ἀποῤῥή- 

σαντας. καὶ τῷ πρὸς t. [. 8 Ald. oix ἔτι. ms 

- 
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που, ἀλλ᾽ ἀνάγχη λιμῷ διαφϑαρῆναι" πρὸς ταῦτα ἡ 
ἀντίληψις ἢ ἐκ τοῦ ἔϑουρ" ὅτι ἐξὸν νομοϑετεῖν καὶ 
πάντων ἂν εἴη δεινότατον ἐμὲ μόνον ἐξ ἁπάντων ἄμοι- 
ρον γενέσθαι τῆς κατὰ τὴν δημοχρατείαν ἰσηγορίας" 
al μεταλήψεις" ἀλλ᾽ οὐκ ἀσύμφορα τῇ πόλει νομοϑε- s 
τεῖν ἐχρῆν, οὐδὲ ἐξ ὧν ἔμελλεν εἰς τὴν ἐσχάτην ἔνδειαν 
καταστήσεσϑαι καὶ κινδυνεύειν περὶ τῆς σωτηρίας" ἐν 
οἷς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι τοσαῦτα χατ᾽ ἔνι» 

αὐτὸν χερδαίνοντες ἁπάντων ἀπεστερήμεϑα καὶ μόνον 
αἰσχύνην προσωφλήχαμεν, ἄπιστοι φανέντες καὶ ἄδιχοι 10 

περὶ τὸν εὐδργέτην" ἡ ἀντίϑεσις πρὸς τὴν μετάληψιν 
ἀντιταχϑήσεται" πρὸ ? δὲ αὑτῆς παραγραφικὸν ἐμπί- 
str&& *? τοιοῦτον ὅτι ἄτοπον “επτίνην εὐθύνεσθϑαι, ἐφ᾽ 
οἷς ἔχρινέ τε καὶ ἐχύρωσεν ἡ πόλις ἢ τὸν νόμον δεξα- 
μένη" καὶ ἕτερον δὲ παραγραφιχὸν ἐμπεσεῖται, ὅτι τῶν 46 
ὑπὸ “Ζεύκωνος πραττομένων οὐ yon λόγον ὑπέχειν ἕτέ- 
ρους. ἡ δὲ λύσις τῶν παραγραφικῶν, ὅτε ov χρὴ τῷ 
πεῖσαι τὸν δῆμον ἰσχυρίζεσϑαι" ἀλλὰ τῷ συμφέρον ** τι 

σεῖσαε᾽ ὁ γὰρ νόμος οὗ τοὺς φενὰακισϑέντας ἀλλὰ τοὺς 
φεναχίσαντας κολάζει" ἔτι δὲ οὐ “εύκωνι χρὴ τῶν ποι- 30 

ουμένων ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ τῷ κἀκεῖνον εἰς τοῦτο προ- 
αχϑῆναι ποιήσαντι" μετὰ δὲ τὰ παραγραφιχὰ τὸ ἀντι- 
ϑετικὸν, ὅτι δι’ ἀπορίαν τῶν λειτουργούντων ἀναγκαῖος 
ἣν ὁ νόμος" ἡ λύσις ἐκ μεταλήψεως" ἀλλ᾽ ἕτερον τρό- 
soy ἔδει τὴν τῶν χορηγούντων σπάνιν παραμυϑεῖσϑαι 25 
εἰς συντέλειαν ἀγαγόντα *? τὰς χορηγίας καὶ κατὰ ταὖ- 

τὰ ταῖς τριηραρχίαις" εἰ δ᾽ ἄρα χαὶ ἀφελέσϑαι τινῶν 
ἔδεε ἀτέλειαν τῶν πολιτῶν, ἐχρῆν μόνων ἐχείνων τῶν 

οὐχ ἀξίως 13 ἐχόντων" εἰ δὲ καὶ ξένων, ἀλλὰ τῶν οἰχούν- 

των 34 ᾿4ϑήνησιν, οἵ καὶ τῆς ἀπὸ τῶν χορηγιῶν μετ- go 

ἔχουσι σε ψυχαγωγίας" εἰ δὲ χαὶ τῶν ἔξω οἰχούντων, 

,. 9 Ald. πρό, πρός. 10 Ald. duninro 11 Ald. συμφέροντι. 12 Ald, 
ἀγάγοντα. — mox Ald. κατὰ ταῦτα, scr. ταὐτὰ, Dem. in Lept. 
P- 165. ὥσπερ τὰς τριηραρχίας, 15 Ald, ἐξίως. 44 Ald, εἰκότων. 
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ἀλλ᾽ oU τῶν JfsUxovog, τοῦ εἰς τὰ χεφάλαια τοῦ βίον 
εὐεργετοῦντας, εἶτα ἡ ϑέσις τοῦ χατηγόρου, ὅτι ἀτο- 
πώτατον τῶν πάντων ἡ περὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀπι- 
στία᾽ ἢ δὲ τοῦ φεύγοντος ϑέσις, ὅτι δεινότατον may- 

& Twy τὸ ἐλλείπειν τὰς χορηγίας καὶ ἀσεβεῖν περὶ τὸν 
^ Διόνυσον" αἱ ποιότητες, ὅτε δεῖ σωφρονῆσαι καὶ τοὺς 

ἄλλους δημαγωγούς στε μὴ τὴν πόλιν ἀπατῶν ἐκ 
τῆς κατὰ τούτου τιμωρίας καὶ “«ἀεύκωνα εἰς τὴν εὔ- 
νοιαν τὴν περὶ τὸν δῆμον προκαλέσασϑαε, δείξαντας 

40 ὅτε τὴν πόλιν ἐξαπατήσας ἔδωκε δίκην" xol πάλιν x 
τοῦ ἐναντίου, εἰ γρὴ κολάσαι ἄνδρα ἐν ἀξιώματι, καὶ 
τότε πρότερον καλῶς πολιτευσάμενον xol τὸν νόμον διὰ 
τὴν ἀπειρίαν τῶν χορηγούντων εἰσηγησάμενον" καὶ μὴν 
καὶ 5 ὁ “εύκων νῦν μὲν ὑπὸ τῆς παραχρῆμα 5 ὀργῆς 

9g] οὗ πέπομφε τὸν σῖτον, ὕστερον δὲ λογισμὸν λαβὼν τοῦ 
πράγματος xol πραὐῦνϑεὶς ὁ αὑτὸς χατασταϑήσεται" 7) 
γνώμη" τίνι διανοίᾳ ἐνομοτέϑησε «“Μεπτίνης, πότερον εἰ 
τισὶν, οἷς ἀηδῶς 17 εἶχεν, ἐπηρεάσαι βουλόμενος, ἢ τῆς 
χρείας τῶν χοινῶν ἕνεκα" κἀκεῖνο δὲ τῇ πασῶν τῶν ἀν- 

40 τιλήψεων ϑεωρίᾳς. προσϑετέον,. ὅτι ἑνίοτε χαὶ ἄλλαις 

ἐπιπλέχονται στάσεσιν" οἷον ἐν πολέμῳ τις τὰ συμβόλαια 
αὐτοῦ κομίσας εἰς τὴν ἐχχλησίαν κατεφρύλαξεν" ταὐτὸ 
ἐποίησαν xal οἱ ἄλλοι δανεισταί" 19 μετὰ τὴν νίχην εἰσ- 
ἀγγέλλεται ὡς χρεὼν ἀποκοπὰς εἰσηγησάμενος" νόμος 

25 γὰρ ὁ τοῦτο χωλύων’ οὐχοῦν ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι 
ἡ μέν ἐστιν ὁριστικὴ ζήτησις, εἶ τοῦτό ἐστιν εἰσηγήσα- 
σθαι" ἡ δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐν εἰρήνῃ» 
οὐκ ἐν πολέμῳ" ἡ δὲ κατὰ ἀντίληψιν, αὕτη γάρ ἐστὶ 
χαὶ ἡ στάσις τοῦ ζητήματος τούτου, ὅτε ἕχαστος τῶν 

80 ἑαυτοῦ χύριος" T] δὲ χατὰ ἀντίστασιν, ὅτι ὑπὲρ τοῦ 

προϑυμοτέρους γενέσθαι τοὺς πολίτας πρὸς τὴν τοῦ πο- 

15 καὶ Ald. om, 46 Ald, παρὰ χρῆμα. 47 Ald. ἀει- 
δῶς. 418 Ald, δανισταί. / 



ΕΙΣ XTAXEIX. 625 

Aéuov κοινωνίαν" ἡ δὲ ἀντίληψις αἴτιον μὲν Ey τὴν 

προβολὴν τοῦ ἀδιχήματος, ὅτι ἀδικεῖς τὴν οὐσίαν κα- 
ταποντώσας᾽ αἴτιον δὲ ἐξ αἰτίου τὸ ἀντιληπειχόν" ἀλλ᾽ 

ἔξεστιν ἀπαλλοτριοῦν τὰ ἑαυτοῦ, συνέχον δὲ τὸ μεταλη- 
πτικόν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἀπαλλοτριοῦν ἐξῆν, καὶ ἕτερον ς. 
συνέχον χαϑολικὸν, ἐν ᾧ οὐδὲν διαφέρει ὃ κατήγορος," 
ἀλλὰ τῇ αὐτῇ ἀπαντήσει χρῆται, ὅτε OUX ἔξεστιν οὕτω 

^^ 3 en 

τινὰ τὰ ἑαυτοῦ ἀπαλλοτριοῦν. 

Ταυτὶ δὲ oU ὧς διαιροῦντες εἴπομεν , πολλὰ yàg παρεῖται, ἀλλ᾽ 
' ὅσον ἐνδείξασθαι τὴν φύσιν τῶν κεφαλαίων. 4Ὁ 

Συριανοῦ, Σωπάτρου.. διαιροῦντες, ἀντὶ 

τὴν ἐργασίαν ποιούμενοι" ψιλῶς μὲν γὰρ μόνα τὰ χεφά- 
| Aena διεῖλεν ὁ τεχνογράφος" ἴσως δὲ ϑαυμάσειέ τις τὸ λε- 
γόμενον, "πῶς ὃ τεχνιχὸς καίτοι ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου, ἀλ- 

Aa καὶ διὰ παντὸς διαίρεσιν μόνον ἐπαγγειλάμενος γράφειν, 15 

γῦν οὐ διαιρεῖν φησιν" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι διαίρεσιν καλοῦσι 

' xoig μὲν πᾶσαν τομὴν TOL περιέχοντος εἰς τὰ πε- 

ριεχύμενα" εἰδικώτερον δὲ τὴν τῶν στάσεων εἰς τὰ χε- 

. φάλαια xal τὴν τῶν “εφαλαίων αὐτῶν εἰς τὰ xaO Exa- 

στα τῆς ὕλης ὑφ᾽ ὧν τὸ ὑλονὶ ὕφος τῷ λόγῳ συμπληροῦ- 20 
ται, ὃ τῆς εὑρέσεώς ἐστι, περὶ ἧς νῦν λέγει" ἀλλαχοῦ 
y& μὴν εὕρεσιν τὴν τοιαύτην διαίρεσιν χεχληχὼς διὰ τὸ 
τὴν TOY νὀημάτων ἔχειν ἐπίνοιαν ' μὴ τοίνυν ϑαυμά- 
σῃς» εἰ μὴ διαιρεῖν ἑαυτὸν ὃ τεχνικὸς λέγει, ἀλλὰ σχό- 

πήσον τὴν λέξιν , καϑ'᾽ ἣν ἐχδέχεται τὸ ὄνομα" διαίρῥε- 25 

σιν γὰρ λέγει τὴν τῆς ὕλης καὶ εὑρέσεως, ἣν ovx inay- ^ 

»έλλεται ποιεῖσθαι αὐτόρ' ἔστι δὲ καὶ ἄλλως νοεῖσϑαι, 
Or, διαίρεσιν λέγει οὗ μόνον τῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ 
τῶν εἰδῶν" εἰ δὲ * καὶ τῶν χεφαλαίων ἐπαγγέλλεται ποι- 
εἴσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαία καὶ ἡ τῶν εἰδῶν διαίρεσις, περι» 50 

1 εἰ δὲ καὶ τῶν κεφ, — - ce καὶ ἢ τῶν εἰδὼν Ald. om, 
Rhetor. 1V. 409 

—— — — 
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ἔχεται 3 γάρ’ πρὸς γὰρ τὰ εἴδη καὶ τὰ epa γένε- 

ται" πῶς γὰρ δυνατὸν, μὴ εἰδότας τὸ εἶδος ὁποῖόν ἔστι 
τῶν κεφαλαίων ποιήσασθαι τὴν τομήν, οἷον εἰ συμβου- 
λευτιχὸν τὸ εἶδος εἶ δικανιχόν, 

δ 2 ᾿Δἀνωνύμου. 3 
' : ' I 

"H ἀντίϑιεσιρ. Τινὲς ἐν τῇ ἀντιλήψει τὴν ἀντί- 

ϑεσιν, ἢ ἀντιστατικῆν, 7 ἀνξεγχληματικὴν μόνον εὑρί- 

σχεσϑαι λέγουσι" μεταστατικὴν δὲ ἢ συγγνωμονικὴν οὗ- 
δαμῶς" ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχειν ταῦτα τῇ ἀντιλήψει" 

40 οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν προβαλλόμενος ἐφ᾽ olg ξαραξε, 
συγγνώμην αἰτεῖ" O0 γε μὴν τεχνικὸς κατὰ πᾶν εἶδος τὴν 
ἀντίϑεσιν φαΐνεξαν λέγων εὑρίσκεσθαι" κατὰ μὲν ἀντί» 
στασιν, ὡς ὁ ζωγράφος, εὐεργετηχέναι γὰρ' φήσει τὴν 
πόλιν," διδάξας τοὺς ἐμπόρους μὴ παρὰ καιρὸν πλεῖν" 

45 χατὰ δὲ ἀντέγχλημα, ὡς ὃ τὸν τρισαριστέα ἐπὶ μοιχείᾳ 

ἀνελὼν, ἀντεγχαλέσει γὰρ αὐτῷ ὡς ἀδικίας κατάρξαντι" 
κατὰ" δὲ συγγνώμην, οἷον Κλέωνος τοὺς ἐκ Πύλου tQw- 
ακχοσίους εἰσάγοντος Νικίας ἐδάκρυσε , xal κρίνεται ὑπὸ 

Κλέωνος ὕβρεως" τὴν γὰρ συγγνώμην προβαλεῖται φά- 
20 σχων ἡλεηκέναι xal πεπονϑέναι τι ἀνϑρώπινον' χατὰ 

δὲ μετάστασιν, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφισταμένης ἔπει- 
σε στρατηγὸς τὸν δῆμον τὰ τείχη χαϑελεῖν" καὶ τῶν 
συμμάχων ἀποστάντων χρίνεξαι δημοσίων ἀδικημάτων . 

᾿ 262 ἐπὶ γὰρ τὸν δῆμον ἀνοίσει τὴν αἰτίαν, ὑμεῖς, λέγων, 
46 αἴτιοι τῆς χαϑαιρέσεως οἱ πεισϑέντες" ἔστι δὲ ὡσπερ ἐν 

| στοχασμῷ χρῶμα ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, οὕτω ἐπὶ τῆς 

2 Ald, περιέχει. 585. Anonymi hoc caput non est in Par. 

Desumtum est ex commentario, Maximo Planudi tributo, 

quem ex Cod. Par. MMCMXXVI. descriptum volumine se- 

quenti proferemus. Consentit Áld. fere prorsus cum codice 
laudate. 
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ἀντιλήψεως ἡ ἀντίϑεσις χρώζει τὸ ὅλον τῆς ἀπολογίας 
τὸ τυραννιχὸν συσχιάζουσα. f. Ἑτέρα μετάληψες.- 
πᾶσα γὰρ ἀντίληψις μεταλήψει λύεται" δύο δὲ οὐσῶν, 
ἀντιλήψεως te xai ἀντιϑέσεωρ, ἀναγκχαίως καὶ δύο μετα- 

λήψεις ἐμπίπτουσιν, ἡ μὲν πρὸς τὴν ἀντίληψιν, ἡ δὲ δ 
πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν * xal ἡ διαφορὰ, ὅτε ἡ μὲν πρὸς 

τὴν ἀντίληψιν ἐν στάσει καὶ ἀντιπαραστάσεε χατασχευ- 
ἄξεται, ἡ δὲ πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν οὐχ οὕτως" οὐδὲ γὰρ 
Aus; τὸ ἀντιστατιχὸν, ἀλλ᾽ ἐρεῖ, ὅτε οὐχ οὕτως ἐχρὴν 
εὐεργετεῖν, ἐνὴν γὰρ καὶ ἄλλως, διὰ συμβουλῆς, καὶ * 40 

διὰ λόγων, καὶ ἄλλως" ἡ μὲν αρὸς τὴν ἀντίληψιν τὴ 
ἐξουσίᾳ μάχεται, ἡ δὲ πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν οὐ μάχεται 
ἀλλὰ καὶ συντρέχει τῷ χρώματι, ἀποδεχομένη τὰ ὑπὲρ 
τῆς πόλεως, τὴν δὲ περίστασιν μέμφεται, τοντέστι τὸν 
τρόπον. y. Καὶ τοἰὐἰνὺν εἰ ὃ διώχων. ἰστέον, ὡς 15 
ἔστιν ὅτε xoà ὃ φεύγων τῇ μεταλήψει χρῆται, ὃ xol 
παράδοξον,, cs γὰρ τοῦ διώχοντός ἔστι. γίνεται δὲ 
τοῦτο, ὅταν τὸ πεπραγμένον οἷόν τὲ 39 διορϑωϑῆναι 
τῇ φύσει" οἷον ἐπὶ τοῦ ζωγράφου" μετὰ γὰρ τὸ .δεύτε- 

ρον ἀντιληπεικὸν τῷ μέταληπτιχῷ τὴν χρίσιν διαβαλεῖ, λ0 
οἷον, εἰ δὲ τι ἢ πόλις ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ἐμῆς ἐβλά- 
πτετὸ συμβουλῆς, ἐχρὴν τὸ πινάχιον χαϑελεῖν καὶ μὴ 

συγχωρεῖν ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐχχεῖσθαι, καὶ " oUx εἰς δὲ» 
καστήριον νῦν εἰσάγειν xol δημοσίων ἀδικημάτων κρί- 
very χαϑάπερ γὰρ ὃ χατήγορος τὸν τρόπον τῆς ouu- $5 
βουλῆς, οὕτω xol ὃ φεύγων τὴν χρίσιν διαβάλλει" ὅτ- 
αν δὲ μὴ δννατὸν ἢ δωρϑωϑθῆναι, ὡς ὃ τὴν οὐσίαν 
ἐξαργυρώσας 6 γέος πλούσιος ; οὔχ εἰσάγεται παρὰ. τοῦ 

φεύγοντος 7 μετάληψις" ἄτοπον γὰρ εἰπεῖν, ὡς ἔδει μᾶλ- 
λον τὸ ἀργύριον ἐκ τοῦ βάϑους ἀνέλκειν, ἀλλὰ «μὴ ON 
γραφὴν κατ᾽ ἐμοῦ τιϑέναι. 7 ὃ. Καὶ γίνεται ἢ ϑέσιερ: 

4 χαὶ Cod. om. 5 so Cod, om, . 6 Cod. itagyvoleugc- 
7 Cod. τέϑεσϑαι. "E 

40.. 

— A — 
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ϑέσιν ἐνταῦϑα τὴν ToU δευτέρου ἀντιληπτιχοῦ λέγει 
,κατασχευὴν, ὡς εὐεργετητέον. ἑκάστῳ τὴν πόλιν χαϑὼς 
δύναται, ἀντίϑεσιν δὲ τὴν ἐπὶ ταύτῃ μετάληψιν. ε. Ἡ 

γὰρ θέσις. ἰστέον, ὡς ὅταν μὲν ἄδοξον ἢ τὸ πε- 
5 πραγμένον, μόνος τὴν ϑέσιν παραλήψεται ὃ χατήγο- 

ρους" οἷον ᾿Αλκιβιάδης μετὰ τὰ κατὰ Κύξζξιχαν ἐν ἐχπώ- 

μασι φέρων τὰ κατὰ «Σικελίαν δημοσίων φεύγει" ἄδο- 
δον γὰρ , ὡς ὀνειδίζων τῇ πόλει τὰς συμ φορᾶς" ἐὰν 5 
᾿ δὲ τὸ πεπραγμένον ἔνδοξον ἢ ἢ» ἐπὶ τὸν ἀπολογούμενον 

40 μόνον ἡ ϑέσις μέτεισιν, ὡς ὃ Δημοσϑένης πείσας τοὺς 

χιλίους ἀνελέσϑαι »ἐχροὺς , ἢ γὰρ συμβουλὴ σεμνότα- 
τον, καὶ ὅσιον ἡ τῶν ἀποιχομένων ἀναίρεσις" εὖ δὲ τῶν 

'μέσων si τὸ πεπραγμένον, ἑκατέροις ἡ ϑέσις ἁρμόσει, 

τῷ μηδέτερον ὑπὸ ϑατέρου πλεονεχτεῖσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ 

15 ζωγράφου. στιΟὺχ ὡς διαιροῦντος, ἀντὶ τοῦ, τὴν διὰ 

τῶν 'εὑρέσεων ἐργασίαν ποιούμενοι" ψιλῶς γὰρ ἐνταῦϑα. 
μόνα tà χεφάλαια διεῖλεν" οὐ μόνον δὲ τὸ τῶν στά- 
σεων βιβλίον διαίρεσιν ὠνόμασεν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὸ τῶν 
ευρέσεων.  ' 

“20 Ἔστι καὶ ἀντιλήψεων εἴδη πλείονα" καὶ ἁπλαῖ μὲν αὑτῶν δύο, δι-- 
sio? δ᾽ αὖ προηγουμένως μὲν δύο, γίνονται δ᾽ αὖ καὶ éminloxal 

τινες, ὡς. καὶ πλείους εὑρίσκεσϑαι" ἀλλὰ τὰ προειρημένα lye εἴδη 

uova μαϑοῦσιν ὑπάρχει μὴ σφάλλεσϑαι τῆς ὀρϑῆς, διαιρέσεως, μὴη- 

δὲ ἐν ἐκείνοις, διὸ καὶ περὶ τούτων λέξομεν. Τῶν οὖν ἁπλῶν ij μὲν 

45 ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου τὴν κρίσιν ἔχει, οἷον ᾿Αλκιβιάδης μετὰ 

τὰ κατὰ T Κύζικον κατελθὼν, εἶτα ἔχων ἐν ἐκπώμασι τὰ περὶ Σὺ- 

κελίαν φεύγει δημοσίων ἀδικημάτων" αὕτη τοῖς προειρημένοις κε- 

φαλαίοις τέμνεται κατὰ τὰ ἐμπίπτοντα" ἥ δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πε- 

πραγμένου καὶ τινος ἐπισυμβεβηκότος τὴν κρίσιν ἔχει" ὡς ἐπὶ τοῦ 

50 ζωγράφον" τοῦ τὰ. ναυάγια γράψαντος καὶ ἐπειδὴ μὴ καταϊρουσὶ τι- 
γὲς κριϑομένου, καλ' αὖ ἐπὶ τοῦδε" μετὰ τὰ κατὰ 3 Χαιρώνειαν 

8 Ald. &». Cod. ἐάν. 9 Ald. οὐκ. 
4 Par, μετὰ “Κύζικον. — 2 Par. μετὰ Χαιρώνειαν. 
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ἔπεμψε Φίλιππος διδοὺς αἵρεσιν, $ τοὺς δισχιλίονς αἰχμαλώτους 

λαμβάνειν, ἢ τοὺς χιλίους νεκροὺς, ἔπεισε “ημοσθένης τοὺς χιλέ- 

ους ἐλέσϑαι γ»νεχροὺς καὶ ἀποκτείναντας Φιλίππου ταὺς αἰχμαλώ- 

τους, δημοσίων ἀδικημάτων φεύγει" ἐν τοίνυν ταῖς τολαύταις ἄντι- 
λήψεσιν ἴδιον κεφάλαιόν ἐστι παρὰ 3 τὰ προειρημένα τὸ΄ 4 παρα- 262 
γραφικὸν δυνάμενον καὶ πρὸ τῶν ullo» κεφαλαίων τίϑεσϑαι, καὶ 

μεταξὺ δέ αὑτῶν, καὶ ὕλως ὅν ἂν τρόπον λυσιτελῇ" ἔστι δὲ τόδε 

ἐπὶ τίσι μὲ κρίνεις" εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον προαχϑεῖσιν, οὗ δεῖ ἐφ᾽ 

οἷς ἄλλοι ποιοῦσιν ἕτερον εὐδύνεσθαι" οὐδ᾽ - οἱ προσήκοντες εἶεν γέ- 

γὴν μήτι γε" δὴ πολέμιοι καὶ 'μηδὲν πρυσήκοντες "" εἰ δὲ ἐφ᾽ εἷς ἐξ 10 

ἀρχῆς συνεβούλευσα, ἢ, ἔπραξα, τότε ἔδει oe 5 ἀντιλέγειν ἢ ἢ εἴργειν, 

xal εἰ μὲν ἀντειπὼν ἥττήϑης, τὲ βιάζῃ νῦν, καὶ οὐκ ἐμοὺ μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ψηφισαμένων ἢ καὶ μὴ κωλυσάντων κατηγορεῖς " 5 

δὲ οὐκ ἀντεῖπες ἢ οὐκ ὁ ἐκώλνσας, ἤτοι ἔχων τι βέλτιον εἰπεῖν ἢ 
πρᾶξαι παρῆνας TQUTO τότε, καὶ δύσνους ἐ keliyxp τοῖς κοινοῖς, ἢ 415 

οὐδὲν εἶχες ἀντιλέγειν, καὶ τῆς αὐτῆς ἀγνοίας ὑπεύϑυνος εἰ ὁμοίως 

ἐμοὶ τῶν ὕστερον ἀποβεβηκότων καὶ ἃ μηδενὸς προσδοκήσαντος “ 

γέγονε, ἄξιος τὰ δίκην ὑπέχειν, εἰ δὴ κἀμὲ ἀξιοῖς, 
) 

Συριανοῦ. Ei τῆς ἀντιλήψεως δίο" dj μὲν γάρ 
ἦστι πάντή ἁπλῆ, οἷον τρισαριότέα: ris ποιχὸν καταλα- 20 
βὼν ἀπέκτεινε, χαὶ χρίνεται φύνου" ? δὲ ἁπλῆ xot in 
συμβεβηκὸς, ὃ ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου". ix γὰρ τοῦ σὺμ- 

βάντος ἐπὶ τῇ γραφῇ ? τὴν χρίσιν ὑπέχει" 39. εἰ δέ γέ ᾿Ξ. 
τὴν ἀπορίαν συνέβη γενέσθαι τῶν εἰσπλεόντων; οὐχ Gv 
0 ξωγράφος ἐπὶ τὸ διχαστήριον εἵλχετοὐ διὰ τοῦτο τοί- 25 

yvy ἐπισυμβεβηκὸς ὠνόμασται τὸ elitog: τοῦτο" ἕτερον δὲ 

τί αὐτὸ τοῦ πάντη ἁπλοῦ φαμεν εἶναι, διότι δύο χεφα- 
λαίοις : πλεονάξεν, παραγραφικῷ, τε καὶ Gvyyvouovixo* 

οἱ δὲ πλεονασμοὶ τῶν χεφαλαίων ἐλλείψεις τε καὶ ἂν--. 

αλλαγαὶ, ὡς πολλάκις δἴρηται, τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν. 30 
pii —— ) 

5 Ald, περί, 4 10 Par. om, 'ξ Ald. ἔδεισε. 6 Ald. 

οὐδέ, —— 7 Ald, καὶ ἄξιο. — 8 Ald. ἐπισυμβεβηκώς h. 1. et 
paullo postl.26. — 9 Ald. && τὴν γραφήν. 10 Ald. ὑπέχειν: 
11 Ald. εἴγε. ν 
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ἀπεργάζόνται" οὗ γὰρ, ὥς τινέρ. φασι, τὸ xurà ψόμον 
ἢ ἔϑος ἤ τέχνην. ἢ φύσιν εἴδη 'ἐστὶν ἀντιλήψεως, ἀλλὰ 
τρόποι. ἀντιληπτικῶν, ὡς ἔφαμεν, προβλημάτων". ̓ οὐδὲ 
μία γὰρ ἐν αὑτοῖς διαφορά, τῶν χεφαλαίων εὑρίσχεται. 

5 Καίτινος ἐπισυμβεβηκότος. yii τοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ 
τῷ γενομένῳ πράγματι" συμβαίνει γὰρ μηδὲν γεγενῆ- 

cóc χαχὸν ἢ δεινὸν, ὡς ini τοῦ ζωγραφου" εἰ μὴ γὰρ 
ὕστερόν τε συνέβη, τὸ γράφειν οὐδὲν δεινόν. Ἔν 13 
τοίγυν ταῖς τοέεανταις ἀντιλήψεσιν ἔδιον χε- 

Ἰθφάλαιον παρὰ τὰ προδιρημένα ἐφτὺὴ τὸ παρα- 
γραφεκόν, Τὰς ἁπλᾶς ἀντιλήψεις διδῖλεν ὁ τεχνε- 
χὸς εἰς δύο, εἴς τε τὰς ἐχούσας ἐχ “μόνων τῶν πεπρα- 

γμένων τὴν κρίσιν, καὶ εἰς τὰς χρινομένας ἔχ τε τῶν 
πεπραγμένων xat τινος ἐπισυμβεβηχότος, ὧν καὶ ἴδιον 

15 ἔφη τὸ παραγραφικχὸν κεφάλαιον" τὸ οὖν τοῦ Αλαιβιά- 

δου παράδειγμα οὐδὲν ἔχον ἔξωθεν. ἐπισυμβεβηχὸς &- 
χύτως οὐδὲ TO παραγραφικὸν ἐδέξατο" τοῦ γὰρ ἑτέρου 
εἴδους. αὑτὸ. λέγομεν **: εἶναι. δυνάμενον καὶ πρὸ 

cur ἄλλων κεφαλαίων, ἴδιον τοῦ χεφαλαίον τούτου 
40 té. πρὸ πάγτων ?5 ταττεσῶαι τῶν χεφαλαίων" διαβολὴ 

χάρ᾽ ἐστι τῆς κατηγορίᾳ" xol ἀναγχοίως Q χρινόμενος 
πρὸ. τῆς ἀπολογίας διαβάλλει πρῶτον τὴν χατηγορίαν " 
οὐδεὶς γὰρ ἅπαξ ἀπολογησάμενος ἔρχεται πάλιν ἐπὶ τὴν 
διαβολήν" κατὰ φύσιν οὖν προτέταχταν πάντων τῶν χε- 

25 φαλαίων" δύναται δὲ καὶ ἐν. τῷ μέσῳ xol οὐ χεχώλυ--: 
ται" 15 ἀλλὰ χαὶ πρὸς τῷ τέλει ὡς καὶ παρὰ Δημοσϑέ- 

γει" τὰ μὲν οὖν ἁπλᾶ τῆς ἀντιλήψεως εἴδη τοιαῦτα " 
ἔστε δὲ καὶ διπλὴ ἀντίληψις καὶ τριπλῆ" διπλὴ μὲν, ὡς 

-ἦδε" ταῖς 16 πάντων γνώμαις rig ἀντιλέγων καὶ μηδὲν 
50 αὐτὸς ἀποφαινόμενος, χρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων. 

.42 Ald. δὲ volyt» ἐν “ταῖς τοιαύταις ἃ, ἢ, κεφαλαίοις. 15 

Ald, λέγωμεν. 14 Ald. προπάντων. 46 Ald. oVx ἐκώλυταε. 

16 Ante ταῖς πάντων in Ald. est οἶμαι, quod delevi cum Par. 
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τριπλῆ δὲ Og αὕτη" ἐγράψαντό τινες ἀλλήλους ini ταῖς 
γυναιξὶ, καϑυφῆκαν τὰς γραφὰς, ἡγάγοντο τὰς ἀλλή- 
λων γυγαῖχας, καὶ Ἀρίνονταφ καχοῦ βίουν 

Σωπάτρου, Μαρκελλίνου. Αχολούϑως xày- 
ταῦϑα πληρώσας τῶν. κεφαλαίων τὴν διαίρεσιν ἐπὶ τὸν 5 

φῶν εἰδῶν λόγον κεχώρηζχε, τελείαν τὴν διδασκαλίαν σποι- 

ρύμενος! καὶ μεϑόδῳ συνήϑει καὶ τῇ αὐτῇ κεχρημένος, 
ἥπερ ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν Opp κἀκεῖ γὰρ πληρώσας τὸν 

ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῶν χεφαλαίωγ λόγον, διέλαβε περὶ 
τῶν εἰδῶν τῶν οὖν ἀντιληψεών φησιν εἴδη πλείονα, ὧν 10 

αἱ μέν εἰσιν ἁπλαῖ, αἱ δὲ διπᾷαῖν. καὶ ἁπλαῖ μὲν ἢ ὅσαι 

ἀπὶ. αὐτοῦ. “τοῦ πεπραγμένου μόγου τὴν κρίσιν ἔχουσι 

μηδενὴς ἔξωϑεν παραλαμβανομένου μηδ᾽ ἐπισυμβεβηκχό- 

τος, ἀλλ᾽ Q üvrog μὲν ἀνενϑύνου τοῦ πεπραγμένου, ἀρ- 
χοῦγτος δὲ ὡς ἐπ᾿ ἀδικήματι προβάλλεσϑαι ' οἷον ὡς 

15 
ἐπὶ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου" ἐνταῦϑο γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ μόνῳ κρί- 
yero, τῷ *7 γράψαι τὰς συμφοράς" καὶ διαιρεῖται τὸ ξζή- 
'τημᾷ τοῖς. εἰρημένοις κεφαλαίοις κατὰ τὰ ἐμπίπτοντα " 

ἔστι. (γὰρ Ore QU navra. Iuninva ἢ ἐχ τῶν ἐπισυμβαι- 

νόντων , 0T ἂν τῶν ἀπηντηκότων T? δεινῶν τὴν ἀρχὴν 20 

xal: τὴν ὑπόϑεσιν παρεσχηχένρι δοχῇ δι᾿ ιοὐτῶν τῶν πε- 

πραγμένων! xol δι' αὐτὸ. τὸ πεπραχμένον, ὡς ἀδίχημα 

εἶναι, καὶ χρίσεως ἄξιον γρμίξηται" 1? οἷον ξωγράφος 

τὰ γαυάγιᾳ γράψας καὶ ἀναϑεὶς πρὸ τῶν λιμένων καὶ 

ἑξῆς, καὶ πάλιν (reo ἐχκώμιον ἠπείρου ᾿διεξῆλϑεν ἐν 25 

νήσῳ, καὶ πάντων μεταστάντων κρίνεται ὃ ῥήτωρ δη- 

μοσίωνγ “ xci πάλιν μετὰ Χαιρώνειαν ἔπεμψε Φίλιππος. 
διδοὺς αἵρεσιν ἢ τοὺς δισχιλίους χαὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν 

ἐπρέσβευσε Φρύνων περὶ εἰρήνης πρὸς Φίλιππον: ἐσπεί- 

σατο τὸν παῖδα ὡραῖον. ἐκεῖ καταλιπών" ἐγράψατο αὖ- 80 

17 Ald. et Par, τὸ, scripel τῷ τῷ. 48 Aid. ἁπαντηκότων. 

19 Ald. νομίζεται. ' 
. 4. 
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τὸν προἀγωγείαξ 19 “Δημοσθένης ἐπωνελϑόντα" εἷλεν, 

ἔλυσε τὴν δἰῤήνην “Ῥίλιππος, xai xpivezav Δημοσθένης" 

ὁρᾷς ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐφ᾽ ὧν ἐστιν ἐπισυμβεβηκχὰς τε, 

ὅτι τὰ πεπραγμένα ἀρίνεται,. οὐχ οὕτω δι᾿ αὐτὰ ὡς διὰ 

δ τὰ ἐπισυββάντα ἐχείνοις " “τοῖς μὲν τὸ μηδένα εἰσπλεῖν | 

καὶ σπάνιν εἶναι διὰ τὴν τοῦ πινακίου γραφήν" τοῖς δὲ 

τὸ ἀνῃρῆσϑαι τοὺς δισχιλίουρ" τοῦτο δὲ τὸ εἶδος ἔχει τὶ 

πλέον παρὰ ?Y τὸ εἰρημένον ἐν τῇ διαιρέσει, ὃ καὶ τὴν 

διαφορὰν αὐτῶν δείκνυσιν ν λέγω dà τὸ παραγραφίχὸν, 

0 τὸ συγγνωμονικόν" ἐχεῖ μὲν γὰρ ἔφαμεν τὰ τοῦ δι- 

καίου μόρια ἐν χώρᾳ παραγραφίκοῦ εἰσάγεσθαι δεῖν, 

ἐπὶ δὲ τούτου παραγραφικὸν φύσει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

εὑρίσχεσϑαι, 0 ἐστι τοιοῦτον" οὐκ ἂν δυναίμην ὑπὲρ 

τῶν ἑτέροις πραχϑέντων αὐτὸς εὐθύνας ὑπέχεῶν οὐδὲ 

"TT. οἰκειότητι καὶ γένει πλησίον εἶεν, (δἥτι γε ὑπὲρ ὧν 

πολέμεαι ἔπραξαν ἢ)" ξένοι καὶ, μηδὲν προσήχονξες" εἰ δὲ 

. ἐφ᾽ οἷς ἐξ ἀρχῆς͵ συνεβούλευσα ῆ ἔπραξα, töre ἔδει σὲ 

ἀντιλέγειν’ ἢ εἴργειν xal ἑξῆς" ὥσπερ ὃ δημοσϑένης ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἐχρήσατο" 4v παντὶ μὲν γὰρ to. 

30. λόγῳ γενίκὸν πάρείληπται τὸ. παῤαγραφικὸν κεφάλαιον 

κατὰ χρόνον" ὅτι OU νῦν, τότε ̓δὲ ἔδει περὶ τούτων ?? 

χατηγοβεῇ᾽ ἐν δὲ τῷ μέρει τούτῳ κατὰ τὴν ἀντιληπτι- 

κὴν διαίρεσιν πᾶνυ δριμέως αὐτοῦ τὴν ἀπολογίαν συνέ- 

στησε xal. ἐρχυρὰν ἀπέφηνε τοῦτον ἐξετάσας τὸν τρὸ- 

25 ftoy* ἔστι γὰρ καὶ πᾶν τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ᾿ἀντιληπει- 

| XoU* ἐν ᾧ περὶ ὧν συνεβούλευσεν᾽ ἀπολογεῖται" ἐξεῖναε 

yàp συμβουλεύειν τοῖς δημαγωγοῖς. ̓ ὡμολόγητατ᾽ μεταχε- 

χείρισται γὰρ κατὰ τὸ eidos τοῦτο τῶν ἀντιλή ψεων" τὴν 

γὰρ. συμβουλὴν αἰτιᾶται ὁ Aioxivno, Ot, τοιαῦτα ἁπήν- 

.50 τησεν ix τῆς ̓Δημρσϑένους πολιϊείὰξς, ἢ παρὰ Χαιρώνειαν 

ἧττα, 3" καὶ οἱ χίλιοι νεχροὶ᾽ xal ὸξ δισχίλιοι ἀἰγμαλω- 
————: 

20 Áld, mgonyoylace ; 21 Ald. περὶ, str. παρά. ' «αὖ Ald. 

παρὰ τούτον. 23 Ald. Χαιρώνειαν. εἶτα. 2E 
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τοὶ, πρὸς ἃ ὃ δημοσϑένης τὸ παραγραφικὸν εἰσήγαγεν 
οὕτως εἰπών" ?* εἰ μὲν ἥν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντά, 
Αἰσχίνη, μόνῳ τῶν ἄλλων, ὅτ᾽ ἐβουλεύετο ἡ ἢ πόλις περὶ 

ἐούτων, τότε ὄδει προλέγειν" εἰ δὲ μὴ προήδεις, τῆς αὖ- 

τῆς ἀγνοίας ὑπεύϑυνος εἶ τοῖς ἄλλοις" ὥστε τί μᾶλλον 5 

σύ μου κατηγορεῖς ἢ jo σοῦ" τοσούτῳ γὰρ ἀμείνων 3" 
ἐγὼ σοῦ πολίτης γέγονα, étg; αὐτὰ ταῦτα λέγω καὶ οὔπω 
περὶ τῶν ἄλλων διαλέγομαι, ὅσῳ ἐγὼ μὲν ἔδωκα ἐμαυτὸν 
εἰς τὰ πᾶσε δοκοῦντα συμφέρειν, οὐδένα λίνδυνον ὀκνή- 
σας ἴδιον οὐδ᾽ ὑπολογισάμενος " σὺ δὲ οὐδ᾽ ἕτερα εἶπες 
τούτων. βελτίω, οὐ γὰρ ἂν τούτοις ἐχρῶντο, οὔτε᾽ εἰς 
ταῦτα χρήσίμον σεαυτὸν παρέσχες" ὅπὲρ δὲ ἂν ὃ φαυ- 
λότατος ἄνθρωπος καὶ δυσμενέστατος τῇ πόλει, τοῦτο 

πεποιηχὼς ἐπὶ τοῖς συμβεβηχόσιν ἐξήταωσαι" πάνυ γὰρ 

lI 

“πολλὴν ἰσχὺν περιάπτει τῇ ἀπολογίᾳ τὸ παραγραφικὸν 18 

ἐν τῷ εἴδει τούτῳ τῆς ἀντιλήψεὼς" OUtv xol ἐπλεόνασεν 

ὁ ῥήτωρ αὐτῷ xol ἐνδιέτρεψεν, εἰς ἄφυχτον καὶ ἀντίῤῥη- 

τον καϑιστὰς τὸν λόγον, διαφέρει δὲ τὸ παραγραφικὸν 

ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ παῤαγραφιχοῦ τοῦ ἐν στο- 

χασμῷ, ὅτι πρῶτον μὲν ἐκεῖ ἔστιν ὅτε ἐρμιπίπτει καὶ οὐκ 20 — 
ἀεί nort" ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ τῶν τοιούτων , ἄντιλήψεων 
τὸ ἐναντίον ἀεὶ ἐμπίπτει, καὶ οὐχ ἔστιν ὅτε ἐκλείπει" 

ἔπειτα ἐν στοχασμῷ, εἰ παραληφϑείη, μέρος μὲν τῆς πα- 

σης δίχης βλάπτεταν" ix δὲ τῶν ἄλλων χεςαλαίων ὃ ἀ- 

γὼν τῆς ἀπολογίας σώξεται" ἐν ἀντιλήψει δὲ, εἰ παρα- 905. 
ληφϑείη, οὐδεὶς ἕτερος αὐτῷ τῷ φεύγοντι τρόπος ἄπολο- 

γίας καταλείπεται, διὰ τὴν ἀπὸ τῶν συμβουλευϑέντων 

ἔχβασιν" ε γὰρ ἐσχυροτάτη ἐστὲν αὕτη ἡ διὰ τοῦ πα- 

ραγραφικοῦ" xal' τούτῳ μάλιστα Δημοσθένης ἐχράτησε 

τοῦ Αἰσχίνου, ἐξ οὗ xal "εἰς ἀξίωμα μέγιστον ὁ λόγος 80 
προῆλϑε, τῷ ?9 λέγειν μὴ παρελϑεῖν τι αὑτὸν τῶν Ogt- 

᾿ 24 Dem. pro cor. p. 293. 25 Ald. —XR 26 Ald, 

τὸ, scripsi τῷ. ΝΣ 
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Toy προὰγωγϑδίας 19 Δημοσθένης ἐπωνελϑόντα" εἶλεψι, 

ἔλυσε τὴν εἰρήνην Φίλιππος, χαὶ xpivezav Δημοσθένης" 

“ὁρᾷς ἐπὶ τῶν τοιούτων àg ὧν ἐστιν ἐπισυμβεβηκάς τε, 

ὅτι τὰ πεπραγμένα χρίνετον ν᾿ 0 οὕτω δι᾽ αὑτὰ ὡς διὰ 

δ τὰ ἐπισυββάντα ἐκείνοις " -τοῖς μὲν τὸ μηδένα εἰσπλεῖν | 

καὶ σπάνιν εἶναι διὰ τὴν τοῦ πινακίου γραφήν" τοῖς δὲ 

τὸ ἀνῃρῆσϑαι τοὺς δισχιλίουρ" τοῦτο δὲ τὸ εἶδος ἔχει τὲ 

πλέον παρὰ 21. τὸ «εἰρημένον ἔν Ty διαιρέσει, ὃ χαὶ τὴν 

διαφορὰν αὐτῶν δείκνυσιν ν λέγω" δὲ τὸ παραγραφ κὸν, 

40 τὸ συγγνωμονικόν" ἐχεῖ μὲν γὰρ ἔφαμεν τὰ τοῦ δι- 

χκαίου μόρια ἐν χώρᾳ παραγραφίκχοῦ εἰσάγεσϑαι δεῖν, 

ἐπὶ δὲ τούτου παραγραφικχὸν φύσει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

εὑρίσκεσϑαι, ὃ ἐστι τοιοῦτον" οὐκ ἂν δυναίμην ὑπὲρ 
τῶν ἑτέροις πρωχϑέντων αὐτὸς. εὐθύνας ὑπέχεζ)» οὐδὲ 

b εἰ οἰχειότητι καὶ γένει πλησίον εἶεν, ain ys ὑπὲρ ὧν 

πολέμιοι ἔπραξαν 3j: ξένοι καὶ, μηδὲν προσήχοντες" εἰ δὲ 

6p οἷς ἐξ ἀρχῆς͵ συνεβούλευσα ῆ ἔπραξα, τότε ἔδει σε 

ἀντιλέγειν" ἢ ἢ εἴργειν καὶ ἑξῆς" ὥσπερ ὃ δημοσϑένης ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου. ἐχρήσατο" :v παντὶ μὲν γὰρ τὰ 

80 λόγῳ γενικὸν παρείληπται τὸ. παῤαγραφικὸν κεφάλαιον 

χατὰ χρόνον" ὅτι oU νῦν, τότε ̓δὲ ἔδει περὶ τούτων 33 

xo rnyogtit * dy δὲ τῷ μέρει τούτῳ κατὰ τὴν ἀντιληπτι- 

χὴν διαίρεφιῦ πάνυ δριμέως αὐτοῦ τὴν ἀπολογίαν συνέ- 

"eruat x&. ἰσχυρὰν ἀπέφηνε τοῦτον ἐξετάσας τὸν τρό- 

35 πον" ἔστι γὰρ καὶ πᾶν τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ᾿ἀντιληπει- 

χοῦ * & ᾧ περὶ ὧν συνεβούλευσεΡ᾽ ἀπολογεῖται" ἐξεῖναι 

yàp συμβουλεύειν τοῖς δημαγωγοῖς. ιὡμολόγητατ" μεταχε- 

χείρισται γὰρ κατὰ τὸ eidoe τοῦτο τῶν ἀντιλήινψεων" τὴν 

γὰρ. συμβουλὴν αἰτιᾶται ὁ Aioxivnog, otv τοιαῦξα ἀπὴν- 

80 τησεν ἐχ τῆς. ̓Δημρσϑένους πολιϊείὰς, 7 παρὰ Χαιρώνειαν 

ἧττα, f καὶ oU χίλιοι vexgol καὶ ol δισχίλιοι ἀἰγμαλω-- 

* 

— — 
20 Aid. προαγωγίας»; 21 Ald, περὶ, ser, παρά, ! 25 Ald. 

παρὰ τούτον. 25 Ald. Χαιρώγειαν. εἶτα. D 
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τοι, πρὸς ἃ ὃ δΔημοσϑένης τὸ παραγραφιχὸν εἰσήγαγεν 
οὕτως εἰπών" 34 εἰ μὲν ἦν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα, 
Αἰσχίνη, μόνῳ τῶν ἄλλων, ὅτ᾽ ἐβουλεύετο ἡ 7 πόλις περὶ 
τούτων, τότε ἔδει προλέγειν" εἰ δὲ μὴ προήδεις, τῆς αὐ- 
τῆς ἀγνοίας ὑπεύϑυνος εἶ τοῖς ἄλλοις" ὥστε τί μᾶλλον δ 
σύ μου κατηγορεῖς ἢ ῥκὼ σοῦ" τοσούτῳ γὰρ ἀμείνων "" 
ἐγὼ σοῦ πολίτης yíyove, ὀἰς αὐτὰ ταῦτα λέγω καὶ οὔπω 
περὶ τῶν ἄλλων διαλέγομαι, ὅσῳ ἐγὼ μὲν ἔδωκα ἐμαυτὸν 
εἰς τὰ nãot δοχοῦντα συμφέρειν, οὐδένα ἀίνδυνον ὀκνή- 
σας ἴδιον᾽ οὐδ᾽ ὑπολογισάμενος" σὺ δὲ οὐδ᾽ ἕτερα εἶπες 49 
τούτων. βελτίω, οὐ γὰρ ἂν τούτοις ἐχρῶντο, οὔτε᾽ εἰς 
ταῦτα yenoipov σεαυτὸν παρέσχες" ὅπὲρ δὲ ἂν ὁ gev- 
Sóraroó ἄνθρωπος καὶ δυσμενέστατος τῇ πόλει, τοῦτο 
πεποιηκὼς ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν ἐξήτασαι" πάνυ γὰρ 
πολλὴν ἰσχὺν περιάπτει τῇ ἀπολονίν σὰ ern inn le 1 
àv τῷ εἴδει τούτῳ τῆς 

ὁ ῥήτωρ αὐτῷ καὶ i 
TOv χαϑιστὰς τὸν λόγε 
ἐπὶ τῆς “ἀντιλήψεως à 
χασμῷ, ὅτι πρῶτον μὲ 
ἀεί ποτε" ἐνταῦϑα ὃ 
τὸ ἐναντίον ἀεὶ ἐμπίπ' 
ἔπειτα ἐν στοχασμῷ, εἰ 
σης δίχης βλάπτεταν" 
γὼν τῆς ἀπολογίας coi 

ληφϑείη, οὐδεὶς ἕτερος 
γίας καταλείπεται, διὰ 

ἔχβασιν" ἡ γὰρ ἰσχυρι 
φαγραφικοῦ" καὶ 'τοῦτι 
τοῦ Αἰσχίνου, ἐξ οὗ x 
προῆλϑε, τῷ ?* λέγειν 

᾿ 28 Dem; pro eór. p. 
τὸ, scripsi τῷ, 
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 Aóvrev πραχϑῆναι" xol ov τότε μόνον ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν 
ἐστί τινα εἰπεῖν τῶν συμβουλευϑέντων ἄμεινον " διὸ xal 
τῇ ἀντιλήψει συμπλέξας εἰσήγαγεν αὐτὸ τὸ λέγειν ἀνεύ- 

ϑυνον κατασχενάζωψ᾽ ἦν μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, ἐκεῖνος ?7 
& ὁ χαιρὸς τοῦ τὸ φροντίζοντος ἀνδρὸς τῆς πόλεως καὶ 
τῶν δριαίων λόγων" ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦ- 

μαι, στε ἂν γῦν ἔχῃ" ?9 τες δεῖξαι κάλλιον ἢ ?? ὅλως 
& τι ἄλλο ἐνῆν πλὴν ὧν ἐγὼ προειλόμην, ἀδικεῖν óuo- 
λογῶ" εἰ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὅ τι τις νῦν ἑώρᾳχεν Q φυνήνεγχξ τό- 

40 7€ “πραχϑὲν 5 τοῦτ᾽ ἐγὼ φημι δεῖν ἐμὲ μὴ ἀαϑεῖν' εἰ δὲ 
μήτ᾽ ἔστι, μῆτε ἤν μήτ᾽ ἂν ἔχοι εἰπεῖν μηδεὶς μηδέ πὼ 

χαὶ τήμερον, τί τὸν σύμβουλον ἐχρὴν ποιεῖν, oU τῶν 
φαινομένων καὶ ἐνόντων τὰ κράτιστα ἐλέσϑαι; τοῦτο 

τοίνυν ἐποίησα" τοῦ κήρυκος ἐρωτώντως, Ax , τίς 
45 ἀγορεύειν βούλεται" ov τίς αἰτιάσασθαι περὶ τῶν naps- 

ληλυϑότον οὐδὲ τίς iyyv&GÜ va. τὰ μέλλοντα" σοῦ δὲ a- 

φώνον xar ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐν ταῖς ἐχχλησίαες 
καθημένου, ἐγὼ παρῆλθον, &Aeyov: ἐπειδὴ δὲ οὗ τότε 
ἀλλὰ νῦν, δεῖξον, τίς ἡμῖν λόγος, ὃν τινα ἐχρῆν εὑρεῖν, 

20] καιρὸς συωφέρων ?* παρ᾽ ἐμοῦ παρελείφϑη τὴ πόλει" 
παραλαμβάνομεν δὲ τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἐν συμβοψλαῖς οὗ 
πάντοτε ἁπλῶς, ἀλλὰ τότε χρησόμεϑα, ὅτ᾽ ἂν ἀχριβῶς 

πεπιστευχότες ὦμεν μηδένα ἕτερον δύνασθαι παραλελειμ- 

μένον τι δεῖξας rüy δεόντων πραχϑῆναι, ὥσπερ Q ῥήτωρ 
25 πεποίηχεν᾽ σημειωτέον δὲ, ὅτι οὐδὲ μίαν χωραν ἀποδο- 

tov τῷ παραγραφιχῷ, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ταῖς στοχαστι- 
καῖς ὑποθϑέσεσιν», ἀλλ᾽ ἀρχὴν μὲν αὐτῷ μετὰ τὸ πηλί- 
xov χαὶ τὴ πρὸς TL ἀπαδώσομεν πρὸ τοῦ ἀντιληπτιχοῦ" 

τοῦ γὰρ χατηγόρου αὐξήσαντος καὶ μέγα ἀποφήναντος 
80 τὸ ἔγχλημα καιρὸν ἐπιτήδειον ἡ εἰσαγωγὴ Ett τοῦ κε- 

37 Ald, ἐκεῖνο. Dem, pro con p. 291. ἐκεῖνος, . 98 Ald. 

ἔχει. 49 Ald. si ὅλως εἴ τι ἄλλοϑεν ἦν. correxi ex Dem, 1. 1. 

50 Ald. παχϑέν. , 81 Ald. συμφέρον. 
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φάλαίου, μεϑ᾽ ἣν ποικίλως χρηστέον. τῷ παραγραφικῷ" 
καὶ γὰρ μετὰ TQ ἀγντιληπτιχὸν καὶ τὸ ἀντιϑετικὸν καὶ 
ἐπὶ τελευτῆς ἀναγκαῖον χρῆσϑαι αὐτῷ, ὥσπερ παρὰ. 

τῷ !* ῥήτορι δέδεικται" xoi γὰρ Óv αὐτοῦ ἐχρήσατο, 
καὶ συμπλέξας τῇ ἀντιλήψει, καὶ πάλιν μετὰ ταῦτα" ὅ 

καὶ σχεδὸν διὰ παντὸς τοῦ λόγου" καὶ ὃ. Θουχυδίδης iv 
τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ, "" ἐφ᾽ οἷς συνεβούλευσε περὶ τοῦ 
πολέμου ἀπολογούμενος πρὸς τὰς αἰτίας τοῦ ἐπισυμβε- 
βηκέναι, τὴν δηωσιν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ. λοιμοῦ φϑορὰν 
τῇ αὐτῇ κέχρηται μεϑόδῳ , ὅτι οὐδὲν ὧν συνεβούλευσε 40 

Περικλῆς ἕτερος εἶπέν T4 βέλτιον ' xai τοῦτο εἰσήγαγε 

παραγραφικῶς, ὅτι ὑμῖν τὰ λεχϑέντα τότε ἔδοξεν εἶναι 

ἄριστα" αὐτίκα γοῦν ἐπείφϑητε καὶ τῆς αὐτῆς ἐγένεσϑε 
γνώμης, ἐν τοίγυν ταῖς τοιαύταις ἴδιον κεφάλαιον τοῦ- 
τὸ τὸ εἶδος γίνετάι , Or ἂν μή. μόνον ἐπὶ αὐτῷ τῷ πε- 18 

πραγμένῳ κρίνωμεν τὸν δράσαντα, ὡς καὶ αὐτοῦ TOU 
φαύλου τυγχάνοντος, ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ ̓ ἑξέρῳ τινὶ δι᾽ ἐκεί- 

VOU ἐπισυμβεβηκότι" τίς δὲ ἡ ἐργασία τούτου τοῦ εἴδους 

αὐτὸς ἢ τεχνογράφος παρίστησιν, τι δύο προστίϑεται 

κεφάλαια, τό τὲ παραγραφιχὸν xal τὸ συγγνωμαονικὸν, 30 

xci τὴν χρῆσιν διδάσκει πρότερον τοῦ παραγραφικοῦ, 
τίς τε ὃ καιρὸς τοῦ κεφαλαίον, καὶ πότε αὐτῷ. χρησό- 

μεϑα' ov μόγον γὰρ ἐν ἀρχῆ, ὃ προξιρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ 
ἐν μέσῳ, καὶ ὅλως ὃν τρόπον λυσιτελεῖ" τὸ δὲ λυσιτελὲς 

ὁ δήτωρ σχοπήσει πρὸς τὴν τοῦ πλάσματος ὕλην" δη- 28 
Aoi δὲ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ χεφαλαίον" ἄλλος μὲν γάρ᾽ 
τις φήϑη ἁπλῶς τὸ-παραγραφικὸν ἐνταῦϑα εὑρίσκεσϑαι 
μόνον ἀπὸ τοῦ γρόνου, οἷον ὅτι εὐθὺς ἀντειπεῖν ἔδει, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὕστερον. κατηγορεῖν" ὅρα δὲ πῶς δριμέως αὐτὸ 
μεϑώδευσεν ** τῷ καλουμένῳ διλημμάτῳ 3" χρησάμενος 50 
καὶ διπλοῦν ἀνϑ', ἁπλοῦ τὸ παραγραφικὸν ποιῶν, καὶ 

52 Ald. τό. 33 Thuc,Il. 60—64, 34 Ald, μεϑόδευσεν, 
$5 Ald. διλημμάτων, 
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206 3x διαφόρων τόπων ἑἕχατερον δεχόμενος τῶν διλημμά- 
των" ἔλθωμεν δὲ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν, "Eni τίσι us κρί- 
veigs Kov ἐρώτησιν τοῦ λόγου τὸ σχῆμα" εἶτα τὸ δι- 

"λήμματον, ἐν ᾧ τῶν παραγραφικῶν ἡ διαίρεσις. Εἰ 
δ μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον γεγενημένοις, οὐδεὶς ἐφ᾽ οἷς ἕτερος 

πεποίηχε χρίνεταν, ὥσπερ xay στοχασμῷ ὁ φεύγων πα- 
ραγράφεται διαβάλλων τὴν κρίσιν" ov μὴν χωρὶς ἐργα- 

| σίας τινὸς οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο παρείληπται, ἀλλὰ προλαβὼν 

ὁ τεχνογράφος τὴν τοῦ Φιλίππου ποιότητα τὸν λόγον 
40 διὰ ταύτης ἐπιῤῥώννυσι" Tí γὰρ προσέθηχεν, οὐδ᾽ εἰ 

γένει. προσήκοντες εἶδεν, μήτι γε δὴ πολέμιοι" τὸ δ᾽ ἕτε- 
gov ϑεασώμεϑα" εἰ, δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐξ ἀρχῆς. συνεβούλευσα, 
ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει: ἀντιλέγειν δῆλον ̓ ὡς ἀπὸ χρόνου 
τὸ παραγραφιχάν" οὕτω διελὼν εἰς δύο. τὴν κατασκευὴν, 

45 διὰ τῆς ἐρωτήσεως ἀμφοτέρωϑεν εἰς ἀπορίαν χαϑίστησιε 
E κατήγορον" εἶτα πάλιν ἐπάγει δίχα τὸ διλήμματον" 
ἢ τοίνυν ἀντειπὼν» ἡττήϑης, ἢ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνέστης" 
εἰ μὲν οὖν ἐπιχειρήσας κωλύειν ἡττήϑης, ϑιάξῃ yvy ip 

οἷς ἡττήϑης ἀντιλέγων καὶ χρίνων ἐπὶ τούτοις τὸν συμ-- 

$0 βουλεύσαντα * εἰ δὲ οὐχ ἀντεῦπες, πάλιν καὶ τοῦτο διεῖ- 
λεν, ἢ γὰρ ἔγων τι βέλτιον εἰπεῖν καὶ γρήσιμον τῇ πόλει 
παρῆχκας ἢ οὐδὲν εἶχες εἰπεῖν βέλτιον" πάλιν οὖν ἐφ᾽ 

ἑκάτερον τὸ ἄπορον" sb μὲν ὀὖν ἔγων τε βέλτιον εἰπεῖν 
παρῆκας, δύσνους εἶ τοῖς χοινοῖς. καὶ 356 δικαιότερον αὖ- 

45 τόν σὲ διδόναι δίχην" εἰ δὲ μηδὲν εἶχες εἰπεῖν, τῆς 

ἀγνοίας ὑπεύϑυνος εἰ τῶν ὕστερον ἀποβεβηκότων, ὥστε 
ἢ καὶ σὲ δοῦναι δίχην, ἢ ἀμφρτέρους ἀγνοήσαντας 
ἀφίεσϑαι. 

Ἔτι ἐν ταῖς τοιαύταις ἀντιλήψεσι πρὸ τοῦ ἀντιϑετικοῦ τοῦ ἐμπί-- 
0 πτοντὸς συγγνωμονικῷ πάντως χρηστέον κεφαλαίῳ. οἷον οὐδεὶς οἷδε 

— 10 μέλλον, οὐχοῦν οὐδὲ ἐγὼ ἀγνοήσας ὑπεύϑυνός εἶμι" μεταχειριεῖ- 

56 καὶ Ald. om. 
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ται δὲ αὐτὸ ὡς προσήκει ὃ xal Y τῆς ὅλης τέχνης τῆς ῥητορικῆς 
ἐπιστήμων" οὗ γὰρ ἱκανὸν τὸ διελῶν μόνον εἰδέναι, ὅπερ καὶ μό-. 

γον τουτὶ τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεται, ἀλλὰ 3. καὶ τὸ εἰδέναι μετα- 
χεϊρίζεσθαι" καὶ περὶ μὲν ἁπλῶν ἀντιλήψεων ταῦτα. 

Συρνανοῦ. Τοῦτο καλῶς προσέϑηχεν᾽ οὐδὲ γὰρ 5 
καϑόλου ἐν πάσῃ ἀνειλήψει τὸ συγγνωμονιχὸν ἐμπίπτει 
κεράλαιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτων μόνων πῶν ἐπισυμβεβηκός" 
τι ἐχόντων" xol ὅρα πῶς οἰχεῖον τοῦτο ἐν " ταύταις" 

ἐπειδὴ γὰρ ὕστερον συνέβη. τὸ δεινὸν, ἀναγκαίως &U- 
οἰσχεταιν TO συγγνωμονικὸν ἀπὸ τῆς ἀγνοίας" χώραν δὲ, 10 

φησὶν, ἔχει τὸ κεφάλαιον πρὸ τοῦ ἀντιϑετικοῦ, τουτ- 

ἐστε τοῦ γρώματος" προϑεραπείᾳ γὰρ τὸν ἀκροατὴν 

δεῖ πρῶτον ὑπαγεσϑαι, οἷον ὅτε ἡγνόουν" καὶ οὐδεὶς. 
T 4 8 ? - ^ 

ἀνθρώπων οἷδε τὸ μέλλον, xol τότ᾽ ἐπαγαγεῖν χρῶμα" 

ἃ οὐδὲν ἐστιν ἕτερον ἢ ̂ αἰτία TOU πραχϑέντος" ἀντι- 15 

ϑετιχὸν δὲ αὐτὸ ἐκάλεσεν, ὅτι ἀντίϑεσίς ἐστι τὸ τῷ 

ὁμολογουμένῳ ἀδικήματι αἰτίαν ; ἀντιτιϑέναι τινα EU- 

λογον" ἐπειδὴ οὖν τὸ χρῶμα αἰτίαν ἔχει, καὶ ἡ ἀντίϑε- 

σις δὲ ἀντιτίϑησι τῷ ἀδικήματι αἰτίαν, ἀναγχαίως καὶ 

τὸ γῤῥώμα ἀντίϑεσιν εἶπεν χαὶ χατὰ μίαν τῶν ἄντιϑε- 20 - 

τιχῶν γίνεσθαι" οὗ γὰρ ἀεὶ τὸ χρῶμαι, ἀλλὰ ποτὲ μὲν 

ἀντιστασιχὸν, ποτὲ δὲ ἀντεγκληματικὸν, ἢ μεταστατικὸν, 

ἢ συγγνωμονικχὸν. Παρατηρήτέον δὲ, ὅτι ovx ἀπὸ πᾶν- 

των λέγει τὸ συγγνωμονιχὸν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ̓ἀγναίας 

μόνης" οὐδεὶς γὰρ ἀγνοίας ὑπέχει ό δίκην" οἷον οὐδεὶς 25 

οἷδε τὸ μέλλον" ἐπειδὴ αἰσχύνην ? ἔφερεν αὑτῷ τὸ λέγειν 

ὕτε ἡγνόουν, καϑολικῶς αὐτὸ πρῶτον ἐμεϑόδευσεν, ; 

4 Ald. καὶ ὅ. 2 ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδ. μεταχειρίξεσϑαι. Pare 

om, 3 ἐν Par. om. 4 Ald. 5$. 5 Ald. αἰτίαν ἔχειν O-- 

misso: ἀντιτιϑέναι τινὰ εὔλογον, ἐπειδὴ οὖν τὸ χρῶμα αἰτίαγ. 

6 ὑπέχειν. 7. Ald. αἰσμένκλ 8 sic Ald. et Par. 
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ἔπειτα μερικῶς. Οὺ γὰρ ̓ἱκανὸνϑ τὸ δεελεῖν" ἀλλὰ 
χαὶ γρήσασϑαι δηλονότι κἁλῶς. 

Μ αρχελλί LV oV. Πρὸ τοῦ ἀντιϑετικοῦ" ὡσανεὶ 
ἔλεγε πρὸ τοῦ χρώματος, ὃ ἐστι πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ " 

5 ἐπειδὴ γὰρ οὔ- κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην τὰ τῆς συμ- 
βουλῆς ἀπέβη, ἀνάγκῃ προϑεραπεῦσαι τῷ συγγνώμονε- 
κῷ καὶ ἀνενεγκεῖν τὸ ἐκβὰν πρῶτον ἢ ἐπὶ τύχην 7 eni 
ἄγνοιαν, ἢ, ἐπὶ τῶν τοιούτων" εἶτα ἐπαγαγεῖν τὸ ἄντι- 

στατιχὸν, οἷον ὀὐδεὶς oids τὸ μέλλον" διὸ οὐδὲ τοῦ ἀγνο- 

40 ἦσαι ὑπεύϑυνός εἶμι" τούτου γὰρ κἀτασχευασϑέντος χώ- 
ραν ἕξει τὸ ἄντιδτατιχόν" ἄλλως δὲ δυσχερέστερον ἔσταε 

᾿ διὰ τὸ ἀπηντηκέναι *? τί φαῦλον ἀπὸ τῆς συμβουλῆς" 

267 οὐδὲ Δημοσϑένης καὶ μετὰ πολλοῦ ἀξιώματος αὐτὸ παρ- 

ο΄ ἐσχετο" οὔτε γὰρ ἡγνοηχέναι τὸ μέλλον ὡμολόγησεν, οὔ- 
45 TÉ εἰς συγγνώμην κατέφυγεν, Ἐαπεινὸν γὰρ τοῦτο" ἀλλὰ 

τὸ δαιμόνιον ἡτιάσατο, ἃ xol χαϑόλου εἰσήγαγε φή- 
σας" τότὲ τοίνυν τὰ μὲν ἤμελλε τῶν δεινῶν !* ὡς ἐδό-. 

χει, τὰ δὲ ἤδη παρῆν, ἐν οἷς τὴν προαίρεσίν μου σχόπεε 
τῆς ̓ πολιτείας, μὴ τὰ συμβάντα συκοφάντει" τὸ μὲν 

20 yug πέρας, ὥς ἂν ὃ δαίμων βουληϑῇ, πάντων γίγνεται, 

ἡ δὲ προαίρεσις αὑτὴ 12 τὴν τοῦ συμβούλου διάνοιαν 

δηλοῖ" μὴ δὴ τοῦτο ὡς ἀδίχημα ἐμὸν εἶναι Dno, εἰ 
'χρατῆσαι συνέβη Φίλιππον τῇ μάχῃ" ἐν γὰρ τῷ ϑεῷ τὸ 
τούτου τέλος ἦν, οὐκ ἐν ἐμοί" ἀλλ᾽ ὡς οὐ πάντα ὅσα 

45 ἑνὴν χατὰ ἀνθρώπινον λογισμὸν ἐϊλόμην, καὶ δικαίως 

ταῦτα καὶ ἐπιμελῶς ἔπραξα καὶ φιλοπόνως ὑπὲρ δύνα- 
μέν, ἢ ὡςιοὐ καλὰ καὶ τῆς πολεως' ἄξια πραγματαὰ ἔνε- 
στησάμην, ταῦτα μοι δεῖξον, καὶ τότε δὴ λατηγόρει μου. 

9 Ald. ἐκανῶς, &er. ἰκανόν. .-- 1. 8. post ἢ ἐπὶ inserendum 
videtur τ 410 Ald. ἀπαντηκέναι. 11 Ald. κοινῶν, correxi ex 

Dem. pro cor. p. 292. 12 Ald. αὕτη, ut eod. r Bekkeri, posui 

avg. 13 Ald, $ycz. κρατῆσαι. Dem, O56, εἰ xQ. 
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μεϑ᾽ ὃ τὸ ἀντιϑετιχόν" ὅτι τῇ πόλει συνέφερε μετὰ On- 
βαίων ἄρασϑαι τὸν ἀγῶνα , «al ἐν Βοιωτίᾳ πόῤῥω τῆς 

πόλεως  κανέσθαι τὴ τὴν μάχην, ἢ ἐν τῇ Arrixi οὕτω γάρ 

πως λέγει" ** ἀλλ᾽ ἐχεῖνο, φησὶ, λογίξου καὶ ὅρα, ὅτι εἰ ' 
μετὰ Θηβαίων ὴμῖν ἀγωνιξομένοις οὕτως εἵμαῤτο πρᾶξαι, δ 
τί χρὴ προὐσδοκῷν, “εἰ μηδὲ. τούτους ἔσχομεν συμμάχους, 

ἀλλὰ μετ᾽ ἐχείνου *5 γεγόνασιν, ὑπὲρ οὗ τότε ἐχεῖνος 
πάσας ἀφῆχε φωνας" καὶ εἰ νῦν τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν 

᾿ ἀπὸ τῆς Δ4ττικῆς τῆς μάχης γενομένης τοσοῦτος xivóv- 

vog καὶ φόβος περιέστη“ τὴν πόλιν, τί ἄν, & που 39 τῆς 10 
χώρας ταὐτὸ τοῦτο πάϑος συνέβη, προσδοκῆσαι χρῆν" 17 
ἀρ᾽ οἶσϑα, ὅτε vvv μὲν συστῆναι συνελϑεῖν ἀναπνεῦσαι “ 
πολλὰ μία ἡμέῤα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν εἰς σωτηρίαν 
τῇ πολεὶ" τύτε δὲ οὐχ ἄξιον εἰπεῖν, ἃ &ye 19 μηδὲ εἰς πεῖ- 

Qo» ἔδωκε ϑεῶν τινος εὔνοια 19 καὶ τὰ μὴ προβάλλεσϑαι 15 
τὴν πόλιν ταύτην τὴν συμμαχίαν ἧς κατηγορεῖρ" μεϑ', ἃ 

πάλιν ἐπὶ τὸ παραγραφιχὸν ἐπανῆλϑε' δι ὅλρυ τούτου 

τὸν μὲν Aioxium ἐλέγχων, αὔξων δὲ τὴν ἑαυτοῦ πολι- 

τείαν" ἔστι δὲ ταυτί μοι τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, καὶ τοὺς περιεστηκότας, Émeh πρός y8 τὸν κα- 20 

τάπτυστον τοῦτον xal τὰ ἑξῆς" ὁμοίως xol Θουχυδίδης ’ 

τῷ συγγνωμονικῷ ἐχρήσατο μετ᾽ ἀξιώματος, ἐπὶ τὸ ἄδη- 
λον καὶ τὸ δαιμόνιον ἀνοίσας τῷ εἰπεῖν" ἐπιγεγένηταί va 
πέρα 19 ὧν προσεδεχόμεϑα ἡ νόσος 908, πρᾶγμα μόνον 
δὴ tQv πάντων ἐλπίδος χρεῖσσον γεγενημένον" ἰστέον δὲ, 25 
ὅτε ὁ μὲν Δημοσϑένης, ἅτε ϑαῤῥῶν ταῖς ἀποδείξεσιν, 

ἐπεξηλϑὲεν καὶ διὰ παντὸς ἡγωνίσατο" καὶ τὸ μὲν ἀπρε- 
πὲς τῆς αυγγνώμης ἐξέφυγε" τὴν 'δὲ ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου 

14 p. 293. 45 Ald. ἐκείνους. Dem. ἀλλὰ Φιλίππῳ προσέ- 

Oevro, scripsi igitur ἐκείνου, 16 Ald. εἴποις εἰ τῆς, correxi 

ex Dem, ' 17 Ald. χρῆ. 18 Ald. ἄγε, scr. &ys ex Dem. 
49 Ald. ἔννοιαν. Par. et Dem. εὔνοια. 340 Ald. πεῖρα. Thuc, 
II. 64. πέρα. | 
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* ὠφέλειαν τῷ λόγῳ περιεποίησεν" τοῖς γὰρ ὑφ᾽ αὑτοῦ 
συμβουλευϑεῖσιν ὡς ὀρϑῶς συμβουλευϑεῖσιν ἠγωνίσατο" 

τὸ δὲ πέρας τῷ δαιμονίῳ ἀνέθηχε xol τῇ τύχῃ, ὧν 

ἀνηρτῆσϑαι τὰ ἀνθρώπινα διϊσχυρίζεται" καὶ οὔτε τὸ 
B οἰκεῖον ἀξίωμα χαϑεῖλεν οὔτε τῆς παραμυϑίας ἄμοιρον 
τὸν λόγον χατέλιπεν, ἡμεῖς δὲ, ἐὰν συνειδῶμεν σαϑρο- 
τέραν τὴν παραίνεσιν, ?* μᾶλλον ὑφίεσϑαι 33 σπουδα- 
σομεν, xol τοῖς συγγνωμονιχοῖς ἐπὶ πλέον χρησόμεϑα" 

οὐ γὰρ ἱκανὸν 33 τὸ διελεῖν" οὐχ ἱκανόν φησι τὸ διελεῖν 
10 δύνασϑαι μόνον, ἀλλὰ χρεία καὶ τῆς συμφυοῦς πρὸς 

τὴν ὕλην μεταχειρίσεως. ? 

᾿Τῶν δ᾽ αὖ διπλῶν ^ μέν ἔστι κατὰ συμπλοκὴν, 5j δὲ κατὰ διαίρε- 
σιν" καὶ κατὰ συμπλοκὴν μὲν, τ᾽ ἂν δυοῖν ὄντοιν τοῖν ἐγκλημά- 

τοῖν, μὴ δύναται χωρὶς ἕτερον αὑτῶν εἶναι ἔγκλημα" μετὰ δὲ τῆς 
45 τοῦ ἑτέρου συμπλοκῆξ, οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις αὖν- 

τὸς οὐδὲν ἀποφαίνεται καὶ δημοσίων φεύγεν" ἐνταῦϑα ὅτι μὲν δύο 

ἀντιλήψεις, δῆλον, καὶ γὰρ λέγειν καὶ μὴ λέγειν ἔξεστιν, καὶ ei 

ὅτι καὶ Σ δύο ἀντιϑέσεις ὁμοίως, οἷον ἀντιλέγω" δεῖ γὰρ ἐφ᾽ οἷς 

ἁμαρτάνουσιν oi λέγοντες, ἀντιλέγειν" πάλιν ov λέγω, οὐδὲ 3 γὰρ 
20 δεῖ περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων λέγειν, ἀλλ᾽ ἴδιον τοῦ εἴδους τού- 

του τὸ δεῖν ἀπολογουμένους μὲν διαιρεῖν καὶ χωρὶς περὶ ἑκατέρου 

ποιεῖσϑαι τὸν λόγον, κατηγοροῦντας δὲ συμπλέκειν. 

268 “Σωπάτρου. Μαρκελλίνου. Πληρώσας τὸν περὶ 
γ΄ τῶν ἁπλῶν ἀντιλήψεων λόγον ἐπὶ τὰς διπλᾶς μετελήλυϑεν" 

35 δύο δὲ εἴδη τούτων προηγουμένως ἀποφαίνεται" TO τε xa- 
τὰ σύνϑεσιν καὶ τὸ κατὰ διαίρεσιν" λεχτέον δὲ νῦν περὶ τοῦ 

xara συμπλοκὴν εἴδους" χατὰ συμπλοχὴν ἀντίληψις γέγνε- 

ται, ἐν jj δύο πραγμάτων ὄντων ἑκάτερον χωρὶς χρίσιν 3 ot 
δύναται δέξασθαι, τῷ διαξευχϑέντα μὴ δίνασϑαι ὡς ἀδι» 

χήμα- 

21 Ald. προαίρεσιν. 42 Ald. ὑφίετα. 15 Ald. b. 1. et. 
paullo post ἱκανῶ, 24 Ald. μεταχειρήσεως. . 

4 καὶ Àld. om, 2 Ald. οὐδὲν. — 8 Ald, κρίνουσιν. 
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χήματα ἐπιδέχεσθαι κρίσιν, εἰ μὴ ἀλλήλοις εἷεν συνημ- 
μένα" οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις αὑτὸς 
οὐδὲν ἀποφαίνεται καὶ δημοσίων φεύγει" καὶ πάλιν, ζω- 

γράφος πάντα γράφων ϑεοὺς οὐ γράφει, καὶ κρίνεται, 
ἐν τούτοις ὃ ἂν χωρίσῃς, ἑκάτερον ἀνεύϑυνόν ἐστι" καὶ ὅ 

γὰρ τὸ ἀντιλέγειν ταῖς πάντων γνώμαις οὐ κεχώλυται * 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ μηδὲν ἀποφαίνεσθαι οὐχ ἀδίκημα εἰ- 
vas νενόμισται" ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τὸ γρά- 
Quy ἧτταν οὐ χεχώλυται, οὐδὲ. μὴν ἀδίκημα νενόμισται 
τὸ μὴ γράψαι νίχην, συμπλαχέντα δὲ ἄμφω xal ἕνω- 10 
ϑέντα ἀδιχήματος λαμβάνει σύστασιν" τὸ ἀντιλέγειν 
μὲν καὶ. συχοφαντεῖν τοὺς συμβουλεύοντας, αὐτὸν δὲ 
μήτε ἃ γινώσχδι λέγειν, μήτε εἰσηγεϊσθϑαΐ τι τῶν συμ- 
φερόντων" μηδὲ ὑφίστασθαι τὸν ἀπὸ τῆς συμβουλῆς 
κίνδυνον" τούτῳ γάρ ἐστιν ἐπαγόμενον τὸ ποιοῦν τὴν 15 
περίστασιν" ὅτι τοίνυν διπλῆ ἀντίληψίς ἐστε, δῆλον" καὶ 
γὰρ δύο αὗται ἀντιλήψεις εἰσὶν, ὅτ᾽ ἄν ἄμφω προβάλ- 

ληται, τὸ xo ἐξεῖναι: ἀντιλέγειν, xo ἐξεῖναι 4 μὴ λέ- 
y&y , ἐπειδὴ καὶ ἐπὶ ἀμφοῖν κρίνεται, ἐφ᾽ οἷς τε ἔπραξε 

καὶ d οἷς οὐχ ἔπραξεν" ὁμοίως δὲ Óvo ἀντιλήψεων 20. 

οὐσῶν διπλαῖ εὑρίσχονται καὶ ἀντιϑέσεις , ἑχατέρα γὰρ 
τῶν ἀντιλήψεων ἀποδώσει τὸ χρῶμα" οἷον ἀντιλέγω μὲν, 
ἐφ᾽ οἷς οὗ τὰ δέοντα λέγουσιν οἱ συμβουλεύοντες, ovx 
ἀποφαίνομαι δέ" oU γὰρ ἀναγχαῖον περὶ τῶν μὴ κατε- 
πειγόντων μηδὲ εἰς ἀπόδειξιν ἡχόντων συμβουλεύειν" * ag. 
ἀντιστατιχά ἀμφότερα" τί οὖν ἴδιόν ὁ ἐστι͵ τοῦ εἴδους — 
τούτου, τὸ δεῖν τοὺς μὲν ἀπολογουμένους ἰδίᾳ ἑχάτερον 
ποιεῖσϑαι τὸν λόγον καὶ χωρίζειν" ἐὰν γὰρ διέλῃς καὶ 
εἴπῃς, ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγει, τις, ἢ τὸ ἕτερον, 
οὗ δύναται χρίσιν ἐπιδέξασϑαι" τοὺς δὲ κατηγοροῦντας so 
τοὐναντίον συμπλέκειν" συμπλέχων γὰρ, ὅτε οὔτε αὐτός τε 

4 καὶ ἐξεῖναι μὴ λέγειν Ald. om, 6 Ald, εἰκόντω. δ 
Ald. εἴδιόν. 24 

Rhetor. IV. 4] 
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πλέχεταε , ἀλλ᾽ ὅτε μηδὲ ὅλως δύναται χρίσεν ἐπιδέξα-- 

σϑαι, ὡς ἤδη xai δέδειχταε, διὰ τὸ 32 περίστασιν μὴ 

ἔχειν" αὐτὸ γὰρ xa ἑαυτὸ ἕν ἔχαστον ἀσϑενὲς, καὶ 

δοχεῖ ἀνεύθυνον εἶνα;, Ovi α δὲ ὅρον ἐγαλήρια-- 

5 τος λαμβάνει χρίγεσϑαι δυναμένου " τὰ eir προηγούμενα 

δύο εἴδη τῶν διπλῶν ταῦτα. 

Ἔφην δύνασθαι εἶναι πλεῖονα εἴϑη ἀφστιλήφεων" αὐτίκα τόδε τῶν 

προειρημένων διαφέρει" οἷον γραφάμενοί τινες μοιχείας ἀλλήλους * 

καϑιφέστες τὰς γραφὰς ἥμειψαν τὰς γυγαΐξαφ, xal φεύγονσε mm- 

40 χοῦ fiov: πρῶτον μὲν γὰρ δίο πρόσωπά ἐστι τὰ κπριρόμενα " ἔπει: 

' — su τέσσαρες ἀντιλήψᾳς, καὶ αὗται παρ᾽ ἀμφοῖν" καὶ τοσαῦξεμ πα- 

φαγφαφαί" olor χράφεσθαί τινα ἔξεστι" πάλιν ἀναιρῶσϑαι τὰς 

γραφάς" ἔξεστε γαμεῖν ὅϑεν βούλεταί τις; καὶ πάλιν ἀποβάλλεσϑαι 

τὴν οὖσαν γυναῖκα , Ταῦτα πάντα οὗ κεκώλυται", 2 zai τούτων γε 3 

15 ἑκάστην ἀνάγκη λύειν τῷ κατηγόρῳ. Φανερὰ δὲ ἡ μέθοδος ix" 

ἀμφοῖν, ἐπὶ τε τοῦ κατηγόρου καὶ dni τοῦ φεύγοντος ἀπὸ τῶν προ- 

εἰρημένειν" ἔστι δὲ καὶ ἄλλα εἴδη ἀντιλήψεων, ἃ περιττὸν d» εἴη 

λέγειν γν" πᾶσαν γὰρ ἀντίληψιν τοῖς προειρημένοις ἄν τις ὀρϑῶς 

ἐπόμενος διαιροίη. ̓  

20 Συριανοῦ. “Σωπάτρου. Ἔν. ἀρχῇ τῶν. εἰδῶν 
τούτων ἔφαμεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ πλείηνας τρύπους ἀν- 

τιλήψεων εὑρίσχεσϑαε, ov προηγουμένως , οὐδὲ γενικῶς, 

ἀλλὰ κατ᾽ ἐπιπλοχήν“ οἷον μοιχείας τινὲς ἀλλήλους γρα- 
ψάμενοι χαὶ ἑξῆς" καὶ γὰρ δύο πρόσωπά ἐστι τὰ κρινό- 

35 μενα ἐνταῦϑα" ἔπειτα πολλαὶ ἀντιλήψεις οἷον γραφὰς 
χατά τινων ἀποφέρεσθαι ἔξεστι καὶ πάλιν ἀναιρεῖσθαι 
ταύτας ὁμοίως ἄγεσϑαι γυναῖκας, ὅϑεν ἂν δοχῇ τινε" 
ταυτὶ γὰρ πάντα δοχεῖ ἐξεῖναι xal μὴ χεχωλυσϑαι" ἀλλ 
ἐπειδὴ παρὰ πάσας τὰς “προειρημένας μεϑύδους παρὰ 

δ0 τῶν ἄλλων οὐδὲν ἂν καινότερον ἐν τούτῳ εὐῤεδείη, aA. 

12 Ald. διὰ 10, τὸ περιστ, 4 Ald. ἀλλήλοις. scr ἀλλή. 

λους. 2Ald. οὐκ ἐκωλύετα. 8. Par. ἑκάστην γ. -" 
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.Ad τοῖς. αὑτοῖς διαιρεῖται. κεφαλαίοις, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν 
elder , ἑτέροις. ταῦτα TíPGXTQ&" ἔφαμεν γὰρ, ὅτι εἴδους 
ἐστὶν ἴδιον τὰ διχλλατῖουσαν ἐπιδεῖξαι διαίρεσιν" εἰ δέ 
τις Myot, ἀλλὰ: πολλαέ εἶσιν ἐνταῦϑα ἀντιλήψεις , ὃ μή 

ἐστιν ἐν ταῖς ἄλλαις ἀντιλήψεσιν » ἔδει 4 οὖν τὴν δια- 5 
φορὰν ταύτην ἕτερον ποιῆσαι εἶδος, λέγομεν, " ὅτε τοῦ- 
τὸ, αὖ ποιεῖ ἕτερηαν εἶδος, ἀλλ᾽ ἡ διάφορος. διαίρεσις " 
φοῦτα δὲ ταῖς. αὐταῖς διαρρεῖται μεϑόδοις" ἰστέον δὲν 
ὅτε τῶν πολλῶν τούτων ἀντιλήψεων., ὧν ὁ φεύγων προ- 
βάλλεται, ἀνάγχη τῷ κατηγόρῳ λῦσαι ἑχάστην. Ἔστετ0 

δὲ καὶ ἄλλα εἴδη. Ἔστι, φησὶ, καὶ ἄλλα εἴδη ὑπό 
τινων τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπινενοημένα" ἔργον δ᾽ ἄν εἴη 
χαϑ'᾽ ἕχαατον ἐπεξιέναι, καὶ εἰς ἄπειρον ἀλόγως ἀναφε- 
ροίμεϑα." ἀπὸ γὰρ τούτων χἀχεῖνα ἐπιγνωσόμεϑα ᾧᾳ- 
δίως᾽ σημειωτέαν δὲ, ὅτι κρίνεταί τις ἐν ἀντιλήψει ἐφ᾽ 15 

οἷς οὐχ. ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ πάντα μὲν 
.J'üeqovras , ϑεοὺς ὁὲ μή. xoi πάλιν" ζωγράφος τὰ ἐν 270 

᾿Μαραϑῶνι γράψας, τὸν Πᾶνα δὲ μὴ γραψας, κρίνεται 

ἀσεβείας " ἐπινενύηται, δὲ͵ ὑπὸ τινων χροὶ ἕτερα MIR 
σετιχὰ. προβλήματα, ἃ. χαὶ παραϑέσϑαι πολυπειρίας 5 

χάριν ἄξιον ἐγνώχαμεν" οἷον ὅτ᾽ ἂν τὴν ἐξοναίαν τις ΜΝ 

Bic. ἑαμτὰν, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ἀνάγῃ * σπανία δὲ ἡ τοιαύτῃ 
ἀντίληψις" πάσης γὰρ σχεδὰν οἰχεῖον τὸ τὴν ἐξουσίαν ᾿ 
Bio. ἑαυτὰν, ἀνάγειν. παραδείγματά ταύτης" πένητας ϑὺυ- 
γᾷτηρ καὶ πλαμαίου υἱὸς ἐγένοντο. ὑπὸ λῃσταῖς" ἐλύσα- 25 
το. ἀμφοτέρους Q^ πλούφιος" μετὰ Ταῦτα ἐβιάσατο ? ὁ 

τοῦ πλουσίου τὴν, κόρην, ἀνήχϑη ἐπὶ τὸ πρυτανεῖον 7 

κόρη ἢ γάμαν ςἄπροικον ἢ ϑάνᾳτον αἱρησομένη «τοῦ 

βιασαμένου “παρρκαλοῦντος τοῦ πλουσίου. ἐλέσϑαι τὸν 
—— xa ἀαιαχυρυμέψου προῖχα, εἵλετο 3 βιασϑεῖσα 30 

27€ Ala. εἴδει. X lijouiy ὅ 9. r. οὗ fol ̓ ἕτερον εἶδος Ald. 

om. ' 6 Ald. λυπειρίας; " "7 Ald, ét Par. ἔλυσεν, sensu po- 
stulente posui ἐβιάσατο. .' . . 

4 



ι 

618 ΟΣ ΧΟΘΑΙΑ- B 

τὸν ϑάνατον τοῦ βιασαμένρυ" xol “κρίνει ὃ ̓ πλούσιος 
ἀχαριστίας * τὸν πατέρα αὐτῆς " ἐνταῦθα οὖν ὃ πατὴρ 
ἀπολογεῖται, τὴν ἐξουσίαν οὐχὶ αὐτοῦ λέγων elvat 

αἱρέσεως , ἀλλὰ τῆς παιδὸς ix Ψψόμων. "Eregov: πρόβλη- 
5 μὰ, 0 ἐγκαταμέμικται στοχασμῷ καὶ γνώμῃ" οὔτε γὰρ 
ὁμολογεῖται παντελῶς xal ὡς ἐν ἀντιϑέσει’ ὁμολδγήσας 

συγγνώμην ἐργάζεται" οἷον νόμος τοὺς ἀποχηρύχτους 

un στρατεύεσθαι πολέμου χατειληφότος" τρεῖς τις ἔχων 

παῖδας ἀπεχήουξε τοὺς τρεῖς" 'μετὰ τὴν μάχην ἀνέλαβε, 
i0 x«l χρίφεται κατασοφισμοῦ" ἐνταῦϑα ἀντίληψις μὲν ἡ 

στάσις" λέγει yaQ. ἔξεστί, μοι ἀποχηρύσσειν καὶ ἄντε- 
λαμβαάνεσϑαι" στοχαστιχὴ δὲ ἀναφύεται ἀντίληψις, πό- 

τερον ὡς πονηροὺς ἀπεχήρυττεν. 7 ἵνα μὴ στρατεύων-- 

ται ὑπὲρ τῆς πατρίδος" μεϑ᾽ ἣν συγκεχωρηχὼς γνώμην 

45 αἰτεῖ" ὅτι εἰ καὶ διὰ τοῦτο «ἀλλὰ συγγνωμὴη φιλοστόργῳ 

ὕντι πατρὶ, τούτῳ δὲ οὐ σφόδρα ἰσχὺρίξεται" ἀναΐσχυν- 
"TOV γὰρ περὶ πατρίδος τοῦτο λέγειν." ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε 

εὕρηνται καὶ xaxoũ βίου γραφαὶ κατὰ ἀντίληψιν, ἃς 
ἐπιγνωσόβεϑια, οὕτως" ἐὰν ἐφ᾿ οἷς αὐτός τις ποιησᾶς προ- 

'20 δήλοις οὖσι “κρίνηται , ὡς ὁ τοὺς φυγάδας ἀποχτιννύων 

κατὰ νόμους ἀντίληψιν ποιξῆ" ἐὰν δὲ ip οἷς ἕτεροι ftoi 

οὖσι κρίνηται χἀχοῦ βίου, στοχασμὺν᾽ ποιεῖ, οἷον big σφα-- 
γὴν 5 τις ἀὐῥηθεὶς ὑπὸ τριῶν ἄλλοτε ἄλλως χρίνεται 
χαχοῦ βίου" ᾿αἱ δὲ τοῦ χακοῦ ἔϑους γ)θαφαὶ χατὰ ἂν- 

25 τίληψιν ἔσονται, ἐπὶ γὰρ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ Tu ster oe- 

γμένοις χρίνεται" οἷον ἔρωτί τις ἔϑυσεν ὡς ϑεῷ χαὶ 

κρίνεται κακοῦ ἔϑους " οὐ γὰρ 'χεκώλνται ταῦτα. φήσειεν 
ἄν χατασοφισμοῦ δέ᾽ εἰσι. δίχαι Χατὰ ἀντίληψιν, ὅτ᾽ 
ἂν ὁμολογῇ μὲν πεποιηκέραν. “Κατὰ νόμον, o κατὰσοόιρο- 

80 ζόμενος δέ" εἰ' γὰρ’ ἀρνοῖτθ μὴ πεποιηχέναι, ὁτοχασμὸς 
ἢ στάσις" τὸν αὑτὸν τρόπον καὶ αἱ τῆς | Ga — ῦρῦθα- 

φαΐ" ἐὰν μὲν αὐτὸς εὖ παϑὼν ἀπαιτῆται χάριν ag xv. 

' 8 Ald. ἀριστείας. — 9 Ald. φαγήν. ΩΣ 

* 
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-οἱοῤ, ἄλλην᾽ 'ποίήσοι OT OR "ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγειν, 
«ἐξὸν οὐ. ποιῶ" 15 ἐὰν δὲ «ἂμ οἷς ἄλλος χκὐρὶός ἐστί. τῆς 

 queurog ἕξερος χρίνηται, οὐδὲν χωλύει ἀντίληψιν. εἴναι" 

“εἰσὶ “δὲ χαὶ κακασεως ἀντιλήψεις" οἷον ξηλότυπος ἄναγ- 
χάξει. ἀκύσμητον. elvat τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα καὶ ἀροϊέναιδ 

᾿οὕτω" χαὶ. "χρίνεται vu αὐτῆς κωαχώσεως Δ φήσει γὰρ á- 

-φούϑυνον: elyas ἄγειν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα die βοὐλεταὶ" 
"xei σάλιν" ὡς απὸ ἐδίου ἔϑους τῇ 7υναϊκὲ τις τῇ γαδ- 
'τοῦ 'συγχραϑεῦδε, 15 μεζὰ: ξίφους καὶ φεῦγει κακώσεωρ᾽ | 
bud -ῷ μὲν ἀντολήψεως τοσαῦτα. ^ s 0010 

LR » . e An Ne. 
« 

ΕΣ LT τῶν ἀντεϑετικῷν 0039 N 
1 r 

V - TE Ya 

Xo ὑριανοῦ.. Jenni τῶν deer . ὥλλομ 

στάσεις προηγοῦνται" ἐν γὰρ ἐκείναις ἢ τὸ ὅλον ἀρ- 

My C EOS "διαρινόμενοι᾽ psa ἢ τὸ μέρος φεύθυμον ti-c? 

Jui: φῆσιν; inso ὀνσέάσεωώς οἷσιν" ἐν δὲ ταῖς ἀντιϑετε- 15 

“τοῖο κρλιτέλειον τὸ πεπραγμένον καὶ ἔγκλημα eive quem, 
ἅπερι ἀνπαραστάσεως « : ΜΗνρυκιανὸς. δὲ καὶ πολλοὶ τῶν 

«eyvixisn διηρημένωρ ἐρρελέτησαν ἀντιϑενεχαφ οὶ. τάξαι κἄ- 

TUR ταύτην ̓ ϑεσων » ̂  Mivdumavoc μὲν ἀντιρμαρώσταφιν ..- 

fiori lira 'μετάσζασιν, vriyxanuæ, δίτα συμγνώμῃν;, ὡς 20 

ψὐπρεπόρτερην χαὶ ειϑαπώτερον ὄχουσων ρρὸρ ἀπολογίαν 

“τὸ γενομϑκον" ἱκανὸν γὰρ πρὺο᾽ τὰ. πεῖσαι τὸν ἀχλραατὴν αντὸὲὶ 

βλάβης τιρὸς εὐεργεσίαν «γενέσαϑαιε, τὴν δὲ. μόταστασιν 
Otvréogv yt dom ἀνθ αὑτοῦ δίδωσί, aq» 7 μορίαν ᾿ς 
παρέχειν. Ἦ τὸ αἰτξιὸνα τὸ δὲ ἀντέγκλημυ ̓ ἀλόλουϑον ὃν 25 

τῇυμεταστώσᾳ quem - τούτην τέξωχται" Qvae d αὖ- 

t» τὸ ἀντέγκλημιά nerdeéroate ἐστε; διαφέρει, .9à,. ὅτοι ἢ 

'Ῥμὲνγ. er&ovadic dni frepon μεταιρέρει᾽ τὸ δὲ ἄντέγχλης 

pe ἐπ bri τὸν Yea doleo “τελευταίαν. δὲς πᾶσαν τὴν oz 

γνώμην, ὡς ἀσϑενεστέραν οὖσαν, xol ὁμολογούμενον 30 
ie Áo & SOM EAS . "i£. " - 

10 Ald. ποιῶν. 11 Ald. σιγκαϑεύδειν. c 5 



«5 . CXOA4IA . 

ἔχουσαν τὸ ἀδίχημα καὶ ἐλέου Oeouiwn»: ̂ v» dà τέ- 

χνην, τὴν φύσιν μιμουμένην, ἀπὸ τῶν! ἰσχυροτέρων ἄρ- 
χεσϑαι" ἄλλοι δὲ ἀντίστασιν μὲν xal ἀνκέγκλημα ἐφε- 

ξῆς ἔταξαν, μετάστασιν δὲ xai συγγνώμην μετ᾽ αὐτάς" 
p χΧαϑότε ἐν ἀμφοτέραις, ἀντισεάσεε φημὶ καὶ ayteyxig- 
ματι, οὔτε βεβιάσϑαι φαμὲν, οὔτε ἄλλο τι, ? δὲ μὴ 
ἐπὶ ἐξουσίαν, ἢ ἀξίου ὄντος τοῦ πεπονϑύτος παϑεῖν xe- 

᾿ταφεύγομεν" iv “μεταστάσεε δὲ xai σνγγνώμῃ ἀχούσιον 
᾿αὐτὸ εἶναε λέγομεν" “ολλιανὸς ? δὲ οὔτε ἐν τᾷ ἀνόματε 

40 τῶν στάσεων διεῖλεν αὐτὰς, ἀλλὰ μίαν οἶδεν ἀντεϑετι- 

xj» στάσιν. Ἑρμογένης μέντοε ἀμφοτέρως κέχρηταε, 
xai vq ἕν ὡς μίαν αὐτὰς διαερὼν τοῖς αὐτοῖς χεφαλαΐ- 

οις, ὃ ἕτεροι οὗ ποιοῦσι" xaÜ' ἑκάστην διαφορὰν τάτ- 

τουσι" καὶ ἐδίᾳ ἑχάστην ὡς dv tn μεϑύδῳ. 

45 Σωπάτρου. Fixóreg xài κατὰ τὴν προσήχουσαν 
xci ὀφειλομένην τάξιν τὰς ἀγεϊιϑετιχὰς 4 ἔταξε μετὰ 

τὴν ἀντίληψιν " τῆς γὰρ διχαιολογίας εἰς δύο μεριαϑεί- 
σης. εἴς τε ἀντίληψίν quus xoi ἀνείϑεσιν, ἢ μὲν av- 
τίληψις κατὰ χώραν ἔμεινεν οὔ διαιρουμένη, xao ἑαυ- 

40 τὴν δὲ τυγχάνουσα στάσιρ" 3 δὲ ug τέσσαρα ὥσπερ 

ἀπὸ γένους τῆς ἀντιϑέσεως εἰς εἴδη τέρικεται' λέγω δὴ 
τὴν ἀντίστασιν καὶ μετάστασιν καὶ ἀντέγκλημα;," καὶ 

συγγνώμην" διὸ ταύτας μετὰ τὴν ἀγτέληιψε» ἔταξεν" 
εἰχότως δὲ καὶ τὴν ἀντίληψιν .'μετὰ τὸν ατοχασμὸν χαὶ 

45 τὸν ὅρον, ὁ μὲν γὰρ στοχασμὸς περὶ οὐαίαν. ἔχει τὴν 
- ᾧζητησιν, ἀδήλου παντελῶς Ὄντος ταῦ. ἐγκλήπαζος dv δὲ 

τῷ ὅρῳ μέρος μὲν ὁμολοχεῖ,. μέρος 'δὲ ὁ φεύγωμτάρνεξ- 
ται" 75 ζήτησις δὲ περὶ, τῆς ἐδιόκηξος τοῦ. tpe Oy proc 
ἐστίν" ἔν δὲ ταῖς ἀντιλήψεσι.. καὶ ἀντιϑεειχαῖῳι «ἔλαιον 

50 καὶ ὁμολογούμενον το πρᾶγμαν * δὲ y διαφορῶ: τῆς. ἀντι. 

M 22 SO . («v 

4 Ald. δεόμενον. δ Ald, A ὅτι. ὃ kid. ολιανός. 
φ 4 Ald, τὰς ἀντιϑεχὰ τις: ΒΕ eoo essa P 
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ἀντιλήψεως πρὸς τὰς cyriDenmac, ὅτε ἐν μὲν τῇ ἄντε- 
"λήψει. ὁμολαγῶν δ᾽ φεύγων τὴν πρᾶξιν οὐκ. ἀδίκημα av- 
τὴν ὁμολογεῖ, ἀλλ᾽ ὡς ἀδίχημα 'προβαλλομένην ὑπὸ τοῦ 

κατηγόρου,, τῷ ἀνευϑύνῳ τοῦ πρᾳχϑέντος διισχυρίξεται 
xoà τὴν ἐξουναίαν. προβαλλεται" ἐν δὲ τῇ. ἀμτιϑέσει ὑπεύ- 5 

ϑυνον ὁμολογῶν 'Tà πἐπῥαγμένον χαὶ αὐτὸς ὁ κρινόμενος 

καὶ ἄχρι τοὐτουλσυντρέλων᾽ τῷ χατηγόρῳ᾽ , ἀπό ruos τῶν 

περὶ τὸ πρᾶχμα;, δηλονότι 'τῆς περιστάσεως, τὴν ἀπολο- 
γίαν πορίζεται καὶ ᾿ἀμειτόθησι; διὸ καὶ ἀντιϑετικαὶ ἐχλή- 

ϑησαν" -ἐν γὰρ᾽ ταῖς ἀνκιθοτιχοῖς οὔτε ἄρνησίς ἐστε παν.- 10 
τελὴς, ὥσπερ. ἐν. στοχασμῷ ,.obre & ἀμφισβήτησις, ὥσπερ 
io ὅρῳ, οὔτέ περὶ né ore. vog y. bg ἐν πραγματιχῇ, 
οὔτε ἀνεύϑψνον εἶναε λέγει. TO: προβαλλόμενον 0' φεύγων, 

"ὥσπερ ἐν ἀντεληψγει". ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ. MÉV τοι πδποιηχένων 

wg. ἀδίχημα,,. ἀντιτίϑησι δέ τι πρὸς ἀπολοχίαν τοῦ ἀδική- 15 
“ματος ὅλως 08 ἐν μὲν τῇ. ἀντιλήψει, ὅπερ ὃ φεύγων ὡς 

ἀνεύθυνον, προτείνεται, τοῦτο ὃ κατήγορος ἐκ τῆς frept- 

'στάσεως ἀνεύθυνον ἀποφαίνειν πειρᾶται" ὥστε ἡ μὲν ἄν-ὄ 

"impu τὸ ἀνεύϑυνον ὑπεύϑυνον ix τῆς περεστάσδως 

ἔχει; αἱ δὲ'ἀνειϑετιχαὶ τὸ ὑπεύϑυνον ἀνεύϑυνον σχοδὸν' 20 

dx τῆς περιστεσεως ἔχουσιν" ἰστέον. δὲ, ὅτι αἱ ἄντιϑε.-- 

τιχαὶ οὐδὲν ἀλλήλων διαφέρονσι" τῇ φύσει τῆς διαιρέσεως" 
"Toig ydg αὐτοῖς τέμνονται κχειραλαίοις "" πλὴν. τοῦ ὁμω- 
«νύμου αὐτὴ τῇ. στάσενδ τοῦτο γὰρ ἐν ἑκάστῃ προηγεῖται" 
by μὲν: τῇ ἀντιστάσει" μετὰ vive προβολῆς  διανοῖαν 25 
σὺ ἀντιστατειχὸν, ἐν δὲ''τῷ ἀνξαγαλήμιατι τὰ. ἀντεγχλημα- 
τιχὸν, ἐν δὲ τῇ μετασεασδὶ τὸ. μεταστατικὸν,, iy δὲ "τῷ 
συγγνώμῃ τὸ συγγνωμονικόν" ἔχουσι δὲ αἱ μὲν τῶν ἀν- 

τιϑετιχῶν τὸ ἑχούσιον, e "δὲ πὸ “ἀκούσιον ἀντίστασις 

μὲν καὶ ἀντέγκλημα ἑκούσιον, μετάστασις δὲ καὶ gvy- 

γνώμη τὸ ἀχούσιον" ῥητέον δὲ περὶ ἑκάστης λοιπὸν τὸ 

ὑδιον" Κοινῇ" μὲν οὖν. ἁπασῶν τῶν ἀντιϑεϊλικῶν ἴδιον 'ἀα- 

ρὰ τὰς ἄλλας στάσεις τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα | καὶ, ὁ τέλειον 
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xei ὑπεύϑυνον καὶ φανερόν" τὸ δὲ ἑχάστνης ho» ϑεω.- 
θητέον" ἢ γὰρ εἰς αὐτὸν ὁ φεύγων τὸ. πραχϑὲν ἀναδέ- 
erat ὁμολογῶν ἀδίχημα, ἀντιτίϑησε δὲ τῷ ἀδικήεεατε 

δὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ γενόμενον τοῦ ἀδικήματος, καὶ “τοι- 
ὦ εἴ ἀντίστασεν" τὸ γὰρ δὐεργότημια αὐτῷ ἀπολογία γένε- 

ται, φάσχοντε μὴ ἐπὶ καχῷ. ἀλλ᾽ ἐπὶ ισυμφέροντε τεε- 

ποιηχέναι τὸ πραχϑάνμ" ctio ἕτερον μεϑέστησεν, Oxo 
“διχῆ διαιρεῖται, ἢ γὰρ «eig αὐτὸν 'σὺν 'παϑόντα μεϑίστη- 
σιν χαὶ ποιδῖ ἀντέγχλημα,, 7 δὲς ἕτερον". τοῦτο δὲ. πεάλεν 

.40 διαερείται" . ἢ γὰρ εἰς ὑπεύϑυνάν τε “δυνάμενον .γενέσϑετεε 

πρᾶγμα ἢ nec σωπον μεϑίστησιν, 7 sig ἀνεύθυνον " ἐὰν 
μὲν οὖν εἰς ὑπεύϑυγον. ἱμεβαστήσῃ, fumi μετάστασιν, 

ἐὰν δὲ εἰς ἀνεύϑυνον, τὴν συγγνώμην" τινὲς δὲ ἄλλην " 

ἀχριβεστέραν λέγουσε διαφορὰν μετάστάσεως. «αἱ συγγνώ- 
15 μης,ἣν καὶ αὐτὸςὁ τεχνικὸς ὕστερον ἐπισημαίνεται ἄτοπον 

δὲ προλαμβάνειν αὑτοῦ xei τὸν χἀιρὸν. xül τὴν ὑπόσχε- 
σεν" ζητητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν, εἴγε τὰ ἀντέγχλημα 
-εἰς τὸν πεπονϑότα ἀναφέρει, ἑκούσιον λέγομεν * ἐν τούτω 

τὸ πραχϑέν" πρὸς δὲ τοῦτο φαμὲμ, ὅτε οὐ λέγει. αἴτεον 
0 εἶναι ταῦ ἀδικήματος, ἀλλὰ ἄξιαν τὺν πεπονθότα τοῦ 

“πάϑαυς" ἄλλο δέ ἐστιν ἄδιον elvat τοῦ πάϑους φάσχεεν, 
"xai ἄλλο αἴτιον εἶναι τοῦ ἀδικήματος" πρεπόντως δὲ ὁ 
«τεχυιχὰς. ἁπάσας συνήγαγε τὰς ἀντιϑετικὰς. xai κοινῇ 

“περὶ αὐτῶν λόγον. ἀποδίδωσε, τῶκ ἄλλων. ἐδίᾳ περὲ éxa- 
25 στης διαλωβών" ἑνὸς yap: ὄντος" οἶμαι κεφαλαίου τοῦ πα- 

βαλλάτεαντος , τοῦ ἑκάστης. ἰδίου τῆς στάσεως, περίεργον 

τὸ dk negi: ἑκάστης c τὰ αὐτὰ χεφαλαιᾳ. τιϑέμεϑα. 
-- ! 

A ἀντιϑετικοὶ διαιροΐνται προβοϊῇ. 

T Μαρκελλίνου. *H προβολὴ. πρότασίς ἐστε toV 

0 ἐγχλήματος᾽ αὐξητικῶρ δὲ ὡς ἐν διηγήσει προαχϑήσε- 

ΝΜ ' ἣ —8 τ Ἃ " ' 

δ Ald, ἄλλης ἀκρ. λέγωσι. 6 Ald. λέγωμεν. 
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rev * μεμσερημέναις μέντοι ταῖς ράξήσεσοιγρηστέον dy 
zi προβολῇ, τὴν δὲ τελειοτέραν αὔξησιν. ψολωχτέον τοῖς 
XE. Gori &yot τέλους, καὶ. "roig. οἰκείοις" τόποις τῆς στά- 
σεως" εἴτε ἀντίστασίς dovr», εἴτϑ μετάστασις, ees dyt- 
ἔγκλημα, εἴτε αυχγγώμη" γίνεται δὲ ἡ αὔξησις: τῇ προ- δ 
βολῇ͵ ἐκ τῶν τῆς τρυστάεως μορίων, uuu) 

τὼ 

«^! 

v. M" 
Cow ἢ ἔστι» ὅτε: καὶ τοῖς aen τῷ 'όρῳ μέχρι τοῦ πρός τι. 

v ὑρίανσδ ̓ Τὰ bilia τῷ "Boo “συλλογίσμός 

ἐστιν, ὃς ἐναντίος ἐστὶ τῷ ὅρῳ" γνώμη, νὸλιόδεεῦν' ᾿εἰς ; | 

ῥητὸν ἐμπίπτει, πηλικότηρῦ πρός. τι" ταῦϊα δὲ τὰ δύο, 10 
qui τὰ προσεχῇ xci αὔξησιν μετ᾽ ὀλίγον. ἐρεῖν, τῶν γὰρ 
ὁρικῶν. ιποραλαίων ἤτοι τῶν. ἑπομένων. τῷ $02. τὰ. "μὲν 

ἀποδειχτιχά ἐστιν, . πρὸς͵ λύσιν. τοῦ ὅρου͵ παραλαβιβά- 

γεται, ἕως τῆς γνώμης, πηλιχότης δὲ χαὶ πρὸς τι αὐξη- 

τικὰ τυγχάνει" μεμαϑήκαβρεν᾽ οὖν; ὅτε δρικοῦ παραγρα-" 15 

φιχοῦ. τρῦ. x "v my uerb ἐμπίπτοντος, tX, ἑξῆς πάν- 

τῷ κεφάλαρᾳ, πρὸῤ À λύσιν. τούτοψ. λαμβάνεται, ΝΣ 
*1 

M ἀρκελλὶ νου, "po. djs. παρα φβαφ κῷ, ὅπα- 
D δὲ ταῦτὰ ἐὰπίπτει, Ll 5519) ἐστι τὸ πεπρᾷγμένον" 
ἐχεῖ δὲ συνεχῶς ἐμπίπτει, "ὅπου ἀμαέβολαν. τὸ πράγμα" «οὖ 

ὡς εὐπεῖν ,7ὰρ ἐν. τοῖς ἀμφιβολοις ὁ ἐμσείπτοι " oig. ἑπομέ- 
vog δὲ εἶπεν TO, ὅρῳ, μέχρι. γὰρ͵ τούτων͵ & «παραγρα- 
gpixov ̓μδίρᾳ͵ τετάξεται τὰ atado * τοῖς dm , ἀρχῆς 

ἀχρὶ ἐέλους.᾽ ΝΠ ΞΕ 
- εὖ « LI 

M 2.4 “δι Meets uu d . M 

᾿Αιανοίᾳ. εὐ s 1F : 25 
-- 

“Συριεαν οὔ" Διάνοιαν᾽ ἐνλαῦϑα λέγει τοῦ 7 φεύγ Oy- . 

Toc" roV qj Q sour óopv προβολῇ χρωμένου, Jj zm - ἔχει 
φάσιν, ψιλὴκ, top, ἀδιχήμαξος, διανοίᾳ λύσει. s Pic à 

1. Ald. wooayó4binOan 755500000000 Dd n 
1 l 
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ἐγκαλούμενος Or: μὴ μόνον συόπεε τὸ γεγανηριέσον,, eà- 
λὰ χαὶ ποίᾳ διανοίᾳ πεποίερακ" εἰ μὲν ety — 
ἢ ἑκὼν, τιρωφίας ἄξιός εἰμω- εἰ δ᾽ οὐ καχοΐργως ἢ 
uev, ἐπαίρου ἢ συγγνώμῳς ἄξιος. 

; 4.5. "1 irntien, Update στάσει efrs$ τοῦ fxT- 

ἢ cty7rveperms. 

“Συριανοῦ. Οἷον ἀλλὰ. ἐπὶ σεμφέροντε, (texto xar, 
ἢ ὅτι ἄξιος ἣν παϑεῖν ἢ ὅτι ea go. ἀλλ᾽ ὃ πρέτα- 

4“ογις, ἢ ὅτι φόβθῳ ππτήϑην. F 

“Βεέρᾳ "E - 

Συριανοῦ. “τη xor] ἐστιν ἀῤφοτέρων τοῦ μὲν 
φεύγοντος. ἐπαινοῦντος τὴν διάνοιαν dg οἷς ὑποΐξησε 
τοῦ δὲ κατηγόρου χαχύνογτος. * 

15 " ᾿ ἈΓεταλήψει, ᾿ 

“Συριατνοῦ. Τοῦ χατηγύρου αὕτῃ “δε ἂν γὰρ ἔπαι- 
»έσῃ ὁ φεύγων τὸ γεγενημένον, ἢ ὡς χρηστὸν, ἢ ὡς 
ἄξιον͵ συ: γγνώμης , ἣ ὡς ἀξίου παϑεῖν τοῦ πεπονϑότος͵ 
ἢ ὡς οὐχὶ avrog ποιήσας, τῇ ̂ μεταλήψει χϑήσεταε ὃ διώ. 

30 χων᾿ ἐπὶ μὲν ἀντιστάσεως," ὅτε ἄλλως ἔχρὴν δημοσιεῖ- 
qe, ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ; . “μὴ αὐτεξρυσίως 5 πρᾶξαι" ἐπὶ 
ài ἀντεγκλή ματος ἐπὶ τὸ μετριώτερον". ἄγει" ὅτι σωφρο- 
γίξειν, τύπτειν, L ferte, ̓ ἀποκηρύττειν “ ἐπὶ δὲ μεταστά- 
σεως, διαμαρτύρασϑαν, ̓ ἐλέγχειν * ἐπὶ δὲ ὀυγγνώμης, ἐπὶ 

35 τὸ ἀναγκαῖον, ὅτε χαταψεύσασθωι ἢ GÀÀo τι ποιῆσὰε 
.«" ἐχρῆν, οὐ τοῦτο. S τὴ 

, 
ὗξρος Yl. C *eav 4 n ' 

ve ιανοῦ. YIgw $. δύναμι τοῦ χεφαλαίοὺ πρό- 
δηλος, ὅτι συγχριτιχὴν yes τὴν δύναμόν»: xal ὃ 0 μὲν xpé- 

1 Ald. κακούντος. 2 Ald. ἀντεξουσίον. Pj 09m 
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voutyog λέξει, μεῖζον εἶναι τὸ εὐεργέεημα τοῦ 'ἀϑιχήμα- 

-TOQ' wg ὃ στρατηγὸς O κχρινόμενος δημοαίων" λέξει: χὰρ, 

ὅτε μεῖζόν ἐστον ἡ wie τοῦ ἀδικήματος" ὃ di 'κατή- 
* τὸ ἐναννίον,. ὅτι μεῖζον τὸ ̓ ἀδίχημα φοῦ ᾿δὕεργε- 
τήματορ" xai χοινόν ἔστιν ἀμιροτέρων. «τῶν ἀγωνιζομέ- 5 
VOY τὸ “εφάλαιον" δεύτερον ὁ δὲ τὸ πρός τι παραλαμβά- 
yttaL* ἀνωτέρω μὲν πρὸς τὸν ὅρον παραλαμβανόμενον 

πρὸς λύσιν" ὡὗτοῦ" πρὸς αὐτὸ ydp γίνεται τὸ 'πεπρα- 
γμένον ὑλὸ toU διώχοντοὶ “μόνου " ἐνταῦϑα δὲ &plporé- 
ρων ἐστὶ τὸ ̓Χεϊῥάλαιον" ᾿ἑχάτερος ; γὰρ ὃ μὲν τὴν᾽ βᾶσιν to 
μείζονα: —2 xatyyoboo, Ó δὲ φεύγων τὴν εὔεργε- 

σίαν, ὅτ᾽ ἂν ἀντιστατιχὸν ἢ τὸ ζήτημα" ἄν δὲ ἄντεγ- 

χληματικὸν, ὁ μὲν τὴν. τιμωρίαν τοῦ. ἀδικήματος, ὃ δὲ 

τὸ ἁμάρτημα ὑπεραίρειν ggoe, ! χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ὁμσιωφοννν EX . V NN . "m J DN - 15 

* 

δ 

1 Y Us . . ' (0. . * ^ 08€ 1 d um TE Qvvi- Diels —W et 
^ . P - t 

ι 

᾿Συρὶαν οὔ. Καὶ τοῦτο χοινὸν ἄμφοῖν" * ἑστέον 
δὲ, ὅτι τὸ κεφάλαιον, τοῦτο ἀεὶ τῷ πρός τι ἀκολουϑεῖ" 
καὶ ἐμπίπτοντος μὲν τοῦ πρὸς τι τοῦ δευτέρου ἐμπὶ- 
πτει χαὶ αὐτὸ" ᾿ἐκλείποντος δὲ συνεκλείπει" ἐκλείπει" 3 δὲ 30, 

τὸ πρός τι; ἐφ᾽ "dv οὐκ ἔστιν εὐεργεσία τὸ πραχϑέν" 
βίαιος, δὲ. εἴρηται ὅρος, ὅτε ἐν τούτῳ ἑκάτερος τῶν ἀγω-. ! 

γιξομένων βιάξεται" ὁ "μὲν δεῖξαι, ( ὅτι οὐδ᾽ ὅλως βλάβη" 

γέγονεν, ὃ δὲ, ὅτι οὐδόλως * ιὠφέλειά τις συνέβη, ἐς 

ἐπὶ τοῦ , στρατηγοῦ 9 μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτι εἰ τῶν νι- 38 
χκώντων $ ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὰ ὄντα καὶ πρόσλαβεῖν τε 
τῶν πολεμίων, ἡμεῖς δὲ τὴν οὖσαν ἀσφάλειαν. 6 ἀπωλέ- 
qœuev, πῶς ̓οὔχ ἡττή jue τὰ τῶν νενικημένων πα: 

ϑόντες "᾿ ὀὕτω δὲ ὁ φεύγων. ̓ βιάσεταν λέγων; ὅτε εἰ κώ- 

4. Ald. φύσει. 2 Ald. ἀμφεῖν. : 5 Ald. sine δὲ͵ τῷ 
πρός τι, 4 οὐδόλως ὠφέλειά τις —— —— διώκων ἐρεῖ, ὅτι Ald. 
om. δ Ald. γιχόγσωυ. 6 Ald. ἀσφάλειν. 

— --— ——'——————M——— M ——(—————— ——M 
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xoi ὅσον. ποι; μετρίως τῶν ᾿αὐξηεικῶν ἐφαπτόμενον τό- 

πων" xol ἐὰν ἐμπίπτῃ νεὐϑέως τὸ. ὁριχὰν , ἐπὶ τὰ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐλευσόμεϑα,.. ἐφ᾽ οἷς τὴν ἐργασίαν 
τῶν τύπων πᾶσαν παρεξύμεϑα" ἐὰν δὲ μὴ ἐμπίπτῃ διγ)- 

5 γησις, evtl διηγήσδωρ' αὐξητιχῆς μεμετρημἔνως τῇ προ- 

᾿βολῇ χρησόμεϑα, ὡς δέδεικται" τίς δὲ ἡ προβολὴ σχο- 

πήσομεν ἐπὶ παραδείγματος ': πολισρχουμένης πόλεως 
στρατηγὸς χκατέσχαψε τὸ. τεῖχος" νίκη γέγογεν, ἐξελϑόν- 

τῶν καὶ μαχεσαμένων, Xoiveras ὃ στρατηγὸς δημοσίων" 

40 οὐχοῦν 7 ̓προβολή᾽ ὅτι μέγα ἡδίχησας χατασκάψας τὸ 

τεῖχος" καὶ nav ἐπὶ παραδείγματος ἑτέρου" συνεχῶς 

ἡττωμένων τινῶν ἐν ταῖς ναυμαχίαις καὶ ἐπὶ τοὺς λιμέ- 
yag καταφρευγόντων, ἔχωσε τοὺς λιμένας 0 στρατηγὸς, 

χαὶ νίχης γενομένης δημοσίων χρίνεται ἡ προβολὴ ὁ ὁμοίως" 

45 ἡδίκησας τὴν πόλιν χώσας τοὺς λιμένας καὶ ἀποφράξαρ" 
,ϑεν οὐδεὶς εἰρπλευσεῖται τῶν ἐμπόρων χαὶ τὰ ἐπιτή- 
δεια κομιζόντων" καὶ ἐφ᾽ ἑτέρου παραδείγματορ᾽ γύμος 

τὸν ἀχειροτόνητον p στρατηγεῖν" στρατηγῷ συμπαρε- 
τάττετο ὁ παῖς" πεσόντος τοῦ στρατηγοῦ ἐπὶ παρατά- 

30 ξεωρ, δ᾽ παῖς. ἀντιλαβόμενος τὴς στρατηγίας ἐνίχησεν " 

ἐπανελϑὼν ἀρίψεται, παραβάσεως νόμου. ἢ προβολή * 

ἔβλαψας. τὰς πόλεις τὸν “συνέχοντα ταῦτας νόμον ἀτιμά- 

σας" αὐϑαίρετος τὴν στρατηγίαν, 5 ἀλλ᾽ οὐχὶ χρίσεε τοῦ 

τ ψόμου xal TOU. δήμου παραλαβών. ᾿4πὸ τῶν συμβε- 

45 βηκότων. “ἅπερ ἡ ὕλη ἔχεν τοῦ πλάσματος. 

Magxillivov. “Σημειωτέον, ὅτι ἐὰν μὲν ἐμπίπτῃ 

διήγησις, εὐθὺς μετὰ τὴν διήγησιν χρησόμεϑα τῷ χεφα- 
Ae, τῇ προβολῇ, ἐν προτάσεσιν, εἰ δὲ μὴ ἐμπίπτει, 

εὐθὺς ἐπὶ τὰ am ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐλευσόμεθα" ἐφ᾽ 

su οἷς τὴν ἐργασίαν πᾶσαν τῶν τόπων παρεξόμεϑα μετὰ 

ἀγῶνος" παραδείγματα δὲ ϑέντες ἐξετάσωμεν ὁ τοῦ χε- 
v . φα- 

5 Ald, στρατηγείαν. 6 Ald. ἐξετάσομεν. 
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φαλαίου τούτου τῆς προβολῆς τὴν δύναμεν καὶ τὴν χρῆ- 275 

σιν" ἔστω μὲν οὖν ἀντιστάσεως παράδειγμα Ó στρατη- 

γὸς ὃ ἐμπρήσας τὰς ναῦς, ἐπειδὴ οἱ στρατιῶξαι κατέα 

QvyoY εἰς αὐτὰς, xol νίχης γενομένης χρινόμενας Onuos 

σίων: ἢ προβολὴ τοίνυν" μεγάλα ἠδίκησας τὸν δῆμον, 5 
ἐμπρήσας τὸ ναυτικόν, εἶτα ὑποδιαίρεσες ἐκ διαφορᾶς" 
πολλοὶ καὶ μέρους τριηρῶν ἀπολωλότος ὑπεύϑυνοι δό- 
ἔαντες εἶναι δίκην ὑπέσχον' νῦν δὲ τὸ ναυτιχὸν ἅπαν 
διέφϑαρται" δύνασαι δὲ xol ἄλλως μεταχειρίσασϑαι * 
τὴν προβολὴν δι᾽ αὐξήσεως τοὺς νόμους ϑείς" ἐάν τις 10 
ὑφέληται κώπην ἢ σχεῦος ἀπὸ τῶν νεωρίων ; ϑανάτῳ 

καὶ ἀειφυγίᾳ καὶ ὃ δημεύσει ξημιοῖ τοῦτον" ὁ δὲ στρα- 
τηγὸς τὰς τριήρεις αὑτὰς ἐμπρήσας, ὑφ᾽ ὧν ὁ Ognog 
ἐσώϑη πολλάχις ix τῶν μεγίστων χινδύνων, οὐδὲν ἀδι- 
xai» φήσει" δύνασαι δὲ xol ἄλλως εἰπεῖν" ol μὲν GÀ- 15 

λοι στρατηγοὶ ναῦς ἦγον αἰχμαλώτους ἐς τοὺς ἡμετέ- 
ύους λιμένας, ὃ δὲ "νῦν χρινόμενος στρατηγὸς xal τὸ 
ὑπάρχον τῇ πόλει ναυτικὸν ἀπολώλεχεν, ᾧπερ ἰσχύομεν 
ἀεὶ xci σωζόμεϑα, καὶ μετὰ τῆς ἡδίστης ἡμῖν ἐλευϑε- 
ρίας πολιτευόμεϑα" οὕτω μὲν ἡ προβολὴ ἐπὶ ἀντιστά.- 30 

' σεῶς" ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος  'ϑέντες τὸ παράδειγμα λέ- 

ἕξομεν" ἔστω τοίνυν τοῦτο᾽ 'ἀριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν 
ἀπέχτεινε καὶ φεύγει φόνου" οὐχοῦν ἡ προβολή" τὸ u&- 
γιστόν σοι πέπραχταν τῶν ἀνηκέστων χαχῶν᾽ αὐτόχειρ 
ἐγένου καὶ ταῦτα τοῦ παιδὸς , οὐδὲ τῆς φύσεως φεισά- 25 

μενος" ἀϑέμειτον καὶ μέχρι" λόγου μνησϑῆναι 5 τὸ δρᾳ- 
σϑέν σοι xaxov" ἐξεταστέον δὲ xal ἐπὶ μεταστάσεως καὶ 

συγγνώμης τὴν προβολήν" ἐπὶ γὰρ πασῶν τῶν ἀντιϑε- 
τικῶν ταῦτα ἐστι΄ κεφάλαια xal μία διαίρεσις" ἔστω δὲ 
μεταστάσεως παράδειγμα τοῦτο" νόμος τὸν πρεσβευτὴν 30 
λαβόντα παρὰ tov ταμίου τὰ ἐφόδια ἄχρι τῶν τριάχον- 

7 Ald. μεταχειρήσ. | 8 καὶ Áld, om, — 9 Ald. μεμνησϑῆναιε 

RAhetor.1V; . 
- 
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τα ἡμερῶν ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν, πρεσβευτής τις 
μὴ λαβὼν τὰ ἐφόδια οὐχ ἐξῆλθε καὶ κρίνεται δημοσίων. 

ἡ προβολή" ἡδίκησας τὴν πόλιν τὸν νόμον παραβὰς καὶ 
παρασχὼν καιρὸν τοῖς πολεμίοις xa" ἡμῶν τῷ 15 μὴ 

b πρεσβεῦσαι περὶ ὧν ἠπειγόμεϑα. “εχτέον ἤδη καὶ περὶ 
συγγνώμης. ὑποκχείσϑω παράδειγμα τοῦτο ῥήτωρ αἰχμά- 
λωτος γενόμενος ἡναγκασϑὴ τῶν τεϑνηκότων πολεμίων 
εἰπεῖν ἐπιτάφιον", ἐπανελθὼν κρίνεται. ἡ προβολὴ" δει- 
νά σοι τετόλμηται καὶ ϑανάτου οὐχ ἥττονος τιμωρίας 

40 ἄξια, τοὺς ᾿ἦ ἡμετέρους ἐχϑροὺς ἐπαινέσαντι καὶ κολα- 
κεύσαντι πολεμίους τοὺς ὅλῃ τῇ πόλει δυσμενεῖς. 

Τῷ δὲ δρικῷ Ors ἐμπίπτει ὁμοίως χρησόμεϑα, καϑάπερ καὶ ἐν 
ἀντιλήψει προείρηται, ᾿ 

' —— Συριανοῦ. Θαυμάσειεν ἂν τις, εἶ ὅλως ἐμπίπτειν 
45 δυνήσεται, πῶς χρήσεται ὁ φεύγων τούτῳ τῷ κεφα- 

A&ío, ὁμολογῶν xai αὐτὸς τέλειον, πρὸς δὲ καὶ ὑπεύ- 
Ovvoy τὸ πεπραγμένον" «τότε γὰρ ὅρῳ δῆλον ὅτι γρη- 
σόμεϑα, Ot ἂν ἢ ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου τὴν 
ἰδιότητα ζητῶμεν, 3 9, πάλεν τελείου ὄντος τῷ ἀνευϑύνῳ 

40 ἰσχυριξώμεϑα xol λέγωμεν ἐφ᾽ ἑχατέροις εἶναι τὰς τοι- 

αὐτας γραφάς" ἔνϑα δὲ τέλειον xol ὑπεύϑυνον, τίνα χώ- 
ραν ἔχει ὁ 0gog; λέγομεν οὖν, ὅτε ἔστιν ὅτε ἐμπίπτει" 

καὶ οὔτε χαϑαπαὲ ἐχλείπει, οὔτε “μὴν ἀεὶ εὑρίσχεται, 

ἀλλὰ σπανίως" τούτου δὲ αἴτιον τῶν πραγμάτων ἡ φύ- 

25 σις καὶ 7 τῆς ὕλης περίστασις" τότε γὰρ εὑρίσκεται , 
ὅταν καὶ τὸ πραχϑὲν ἀδίκημα μὲν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος 

εἶναι δοχὴ, μὴ σφόδρα δὲ ἡ πρᾶξις διαβέβληται" μηδὲ 

πάγυ βλάπτῃ τὸ γενόμενον, ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ παρα- 
“ δείγματος" ῥήτωρ ἐξεδόϑη τυραννῳ" ἔπαινον γράψας τῆς 
80 τυραννίδος ἀφείϑη" ἐπανελϑὼν φεύχξο δημφσίων" ἐν- — 

40 Ald. τὸ, scr. τῷ. 41 Ald. τὴν. ΄ 1 Ald. ópoloyQ. 

2 Ald. ζητοῦμεν, scr. ζητῶμεν. --- 1. 24, Ald, ὑπεύϑυνόν τινα. 
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ταῦϑα γὰρ ἀδίχημα μὲν εἶναι δοκεῖ καὶ ὑπεύϑυνον τὸ 
πεπραγμένον" οὐδὲν δὲ: προφανῶς ἔβλαψε τὴν πόλιν, ἐν- 
ταῦϑα τοίνυν καὶ ὅρῳ χρήσασϑαι οὐδὲν κωλύει τὸν φεύ- 
γοντα" δύναται γὰρ λέγειν" ἐπ᾽ ἄλλοις αἱ δημόσιαι —, 
γραφαὶ, ὅταν τείχη τις χκαϑέλῃ, ὅταν συμμάχους προ- 5 
δῷ" τούτων γὰρ. πάντων τὸ πεπραγμένον φανερὼς xov- 276 | 
qorspov. δοχεῖ δέ τισιν ἀντιληπτικὸν εἶναι τὸ πρόβλημα 
τοῦτο" ἄλλοι δέ φασιν τότε ἐμπίπτειν τὸν ὅρον, ὅταν 
μὴ ἀκόλουθον 7 τὸ ὄνομα 3" τῆς γραφῆς τῷ ἀντεγκλή- 
poti, ἐὰν γὰρ ἀκόλουϑον ἢ, οὐκ ἐμπεσεῖται" καὶ ὅταν 10 
διάφορα πράγμρτα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἀνά;ηται ὄνομα" ἐπὶ 
μὲν γὰρ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καϑελόντος τὰ τείχη xoi 
χρινομένου δημοσίων ἐμπεσεῖται" διάφορά τὲ γὰρ πρα- 
γμῶτα ὑπὸ τὸ αὐτὸ πίπτει ὄνομα" xal οὐχ ἀχόλουϑον 
τὸ ὕνομα τῷ ἀντεγχλήματι'" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστέως τοῦ 15 
τὸν υἱὸν ἑταιβοῦντα ἀποκτείναντος οὐχ ἐμπεσεῖται" οὐδὲ 
γὰρ᾽ δύναται ὥσπερ éxsi λέξειν, ὅτι οὐκ ἔστιν δημόσιον 
ἄδίχημα τὸ τέϊχος καϑελεῖν, ἀλλὰ τὸ ναῦς προδοῦναι, 
τὸ πόλεις , οὕτω κἀνταῦϑα , öri οὐχ ἔστι τοῦτο φόνος" 
ὡμολόγηξαι γὰρ, ori ἔστιν" ἄλλοι δέ φασιν , ὅτι σπα- 20 
viug ἐμπίπτει ἐπὶ τούτων ὃ ὅρος χαὶ ἔν μόνῃ τῇ ἀντι- 
στάσει, ἔνϑα ἔχομὲν ἀγαϑὸν καὶ συμφέρον γεγενημένον" 
xti εἰ ἐμπέσῃ, bUy οὕτως αὑτῷ χρησόμεϑα, ὡς ἐν τῇ 
ἀντιλή ye, ἃ ἀλλ᾽ ἐν παραγραφικχοῦ τάξει" μεμφόμενοι 
γὰρ ἐροῦμεν, ὡς οὐχ ὀφείλει 5 ἐπὶ χατορϑώμασι κρένε: 25 ' 

σϑαι, οὐδὲ pira vixyv ὁ σερατηγὸς δημοσίων ἀδικημα-- 
των εὐθύνας ὑπέχειν, εἰ μέρος τι τοῦ τείχους κατέ- 
σχαψε" διὰ τὸ ἔχειν τοίνυν ἀγαθὸν γεγενημένον » χρη-' 
σόμεϑα αὐτῷ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ, ὡς εἴρηται. τι- —- 
vig δὲ καὶ ἴσως ἀχριβέστερον οὕτως ἐπεσημήναντο, * δ0 

€ 4 -. 535 Ὁ 3 . y 4 ὡς ὁ ὅρος ἐπὶ τῶν ἀντιϑετικῶν, ἂν μὲν ἰδιωτικὸν ἦ τὸ 

2* τὸ Ovoua τῆς yg. — --- ἀκόλουϑον ἢ Àld.om. 3 Ald, 
ἀφείλ:. — 4 Ald. ἐπευημήναντος. 

᾿ 42 9.40 
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πεπραγμένον, ovx ἐμδίσεει, δημοσίου δὲ ὄντος ἐμπίπτει" 

καὶ ἐπὶ τούτων οὗ πάντων, ἀλλ᾽ ὅτε οὐ σφόδρα τῇ πό- 

λει λυμαίνεται τὸ ἀδίχημα" ὡς ἐπὶ τοῦ δήτορος τοῦ 

αἰχμαλώτου γενοβένου καὶ ἀναγχασϑέντος ἐπιτάφιον τῶν 

δ τετελευτηχότων εἰπεῖν. 

Σωπάτρου. Ἰστέον, ὅτι Μητῤῥοφάνης φησὶν, ὅτ- 
αν ἐχλείπῃ ὁ ὅρος καὶ μὴ ἔχῃ περίστασιν τὸ κεφάλαιον, 

᾿ τότε παραγραφικῶς αὑτῷ χρησόμεϑα, καὶ παραληψόμε- 

ϑα κχαινότερόν τι εἶδος παραγραφιχοῦ ἐν τῇ ἀντιστάσει, 
40 λέγοντες, ὅτι oU δεῖ ἐφ᾽ οἷς ευἐργετήσας φαίνομαι χρί- 

γεσϑαι" πάνυ δὲ ϑαυμασίως καὶ ἀκριβῶς προσέϑηχξ 
τό" χαϑάπερ ἐν ἀντιλήψει χρηστέον τῷ ὅρῳ ἀντιδια- 
στέλλει γὰρ αὐτὸ πρὸς τὴν ἐν ( ὅρῳ χρῆσιν" ἐν μὲν γὰρ 

τῷ ὅρῳ περὶ ἰδιότητος οὔσης τῆς ζητήσεως συνεχτιχώ- 

15 τατον τὸ κεφάλαιόν ἐστιν ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψεε ἅτε τε- 
λείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου. παραγραφικχοῦ χώραν ἔχει" 
αὕτη οὖν, φησὶν, ἁρμόσει ἡ χρῆσις χὰν ταῖς ἀντιστα- 
τιχαῖς" οὗ γὰρ τὴν ἰδιότητα ζητοῦντερ τοῦ πεπραγμέ- 
yov τῷ ὁρικῷ, εἰ ἐμπίπτοι, χρησόμεθα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν 

40 δι᾿’ αὐτοῦ διαβάλλοντες" ὅτε οὖν ἐχλείπει, ἀπὸ TOU φεύ- 
yovrog μὲν ἐχλείπει, εἰσάγεται δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" 
ἔνϑεν καί τινες τῶν τεχνιχῶν ἐνόμισαν μηδὲ ἐκλείπειν 

αὐτὸ παντελῶς, τῷ xal ἐχ τοῦ κατηγόρου εἰσαγεσϑαε" 
ἀλλὰ πῶς εἰσάγεται, μάϑωμεν ἐπὶ παραδείγματος" οἷον 

25 ἐν Au καὶ πολιορχίᾳ ὁ στρατηγὸς μέρος τι τοῦ τεὶς- 
χους διέκοψε καὶ ἐπεξαγαγὼν τὸν στρατὸν ἐνίχησε, καὶ 

- χκρίνεταν δημοσίων" ὁρίσεται τοίνυν ὁ χατήγορος ἐνταῦ- 
ϑα οὕτως,. ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι ποτὲ ἡἠδίχησαν, 
ἔξεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ δημόσιον ἀδίκημα τὸ γεγομὸς " 

59 tovro δὲ οὐδὲ ἄρνησις δήπουϑέν ἐστιν’ ὡμολόγηται γὰρ 
ὅτε δημόσιον" ἡ γὰρ βλάβη τοῦ τείχους τῆς πόλεώς ἔστε 

xou καὶ ἐπὶ μεταστάσεως πάλιν, οἷον ἐπὶ τοῦ πρεσβευ- 

τοῦ" ὁ ὅρος ὁμοίως, ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δύνανται λέγειν 
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ὡς οὗ δημόσιον τὸ ἀδίχημα, ἐν τούτῳ δὲ o) δυνατόν" 
ὅ r& yag πρεσβευτὴς δημόσιον πρόσωπον, ἣ τε χρεία 
δημοσία δι ἣν ἔξει, ſ ὥστε ἀπ᾽ ἀμφοῖν, καὶ ἀπὸ τοῦ 
προσώπου x«l ἀπὸ τῆς χρείας δηλονότι, δημόσιον" τὸ 
γὰρ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γινόξιενον," ἀμελούμενον, πᾶσιν ἐστὶ 5 
βλαβερὸν , ὥσπερ χκατορϑούμενὸν πάσῃ τῇ πόλει λυσιτε-" 
Ask, ὧν γὰρ αἱ ὠφέλειαι κοιναὶ, τούτων xal αἱ ἀμέλειαι 
καὶ αἱ ξημέαι καὶ αἱ βλάβαι κοιναί" καὶ ἐπὶ ἀντεγχλή- 

ματος πάλιν ξητητέον, πῶς ἐμπίπτον ὃ ὅρος" οἷον GvV- 
yog ἀφισταμένην πόλιν ἐπέμφϑη 5 χειρωσόμενος ὃ στρα- 10 
τηγός" ἑλών κατέσκαψε καὶ δημοσίων φεύγει" ὁ τοίνυν 
ὅρος" οὐ δύνῃ λέγειν, ὡς oU δημόσιον τὸ γεγο"ός" πό- 277 
Ag γὰρ ἡ παϑοῦσα, καὶ κοινῇ 7 πᾶσαν ἔβλαψας " τὴν 

πέμψασάν σε πόλιν" ἀπεστέρηκας γὰρ αὑτὴν συμμαχί- 

δος καὶ ὑπηκόου πόλεως" καὶ ἀντὶ τῆς. διορθώσεως τὸ 9 15 

μηκέτι ἀποστῆναι παντελῶς ἀπαλώλεχας, καὶ εἰς ὸὁ 
χεῖρον ἡμῖν TÓ πρᾶγμα περιέστησας᾽ ὥστε μηδὲ χεκτῆ- 

σϑαι τοῦ λοιποῦ" ἀρὰ γὰρ οὐχ ἄμεινον, ἔχειν μὲβ, 9 

ἁμαρτανούσης δὲ πρὸς Ὀλίγον ἀνέχεσϑαι, ἢ καϑαπαξ 
ἀποβαλέσϑαι, T? ὥστ᾽ οὐχ ἕξεις εἰπεῖν , ὡς οὐ δημοσίαν 20. 

ἤνεγχδ τοῦτο ξημίαν τῇ. πόλει, τὸ τι πόλεωβ ὅλης στε- 

ρηϑῆναν' οὐχ ἑνὸς γὰρ ἀνδρός ἐστιν ἡ χατασχαφεῖσα 

πόλις, ἀλλὰ TOU χοινοῦ" δὲ τοίνυν ἡ χτῆσις TOU χοινοῦ 
δημοσίω, ταὐτὸν τρόπον 7 στέρησις. Eüninre κἂν Tj] |! 
συγγνώμῃ 0. ὅρος, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου" μήτηρ ἀριστέως πε- 25 

σόντος. ἐν τῇ μάχῃ τοῦ vlov ἐξῆλϑε χοὰς ἐποίσονσα τῷ 
ἀριστεῖ" συνελήφϑη ὑπὸ τῶν πολεμίων xol βασανισϑ εἴα 
σα τὰ ἀπόῤῥητα ἐξεῖπεν, ἀνέζευξαν οἱ πολέμιος καὶ δη- 

μοσίων ** φεύγει * ἔσειν τοίνυν ὃ ὅρας" οὐχ ἐξόν σον 

[ 

5 Ald, és. 6. Ald. ἐπέμφη, 1 Ald. χοινὴ πᾶσᾳ ἔβλ. 
τὴν πέμμαντά σὲ π. 8 Ald. δέ, 9 μὲν Ald. om. 410 Ald. 

ἀποβάλλεσϑαι. 41 Ald. τῆς. — 12 Ald. δημοσίως. 
“ 
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λέγειν, ὡς οὗ δημόσια ἠδίκηκας, προέδωκας γὰρ τὴν σό- 

λιν" ἄλλως τε μητὴρ ἀριστέως οὖσα" προδοσία 13 δὲ χαὲ 
ἐχφορὰ τῶν ἀποῤῥήτων χοινὸν καὶ ov ** xad ἑνὸς 

ἀδίκημα" ὅσον γὰρ ἐπὶ σοὶ τὴν πόλεν ἀπολώλεχας, προ-- 
5 δοῦσα τὰ ἀποῤῥητα" εἰ δὲ ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι, τῆς 

τύχης τὸ ἔργον" σὺ δὲ ὅσον ἧκεν εἰς τὸ σὸν μέρος διέ- 

φϑειρας αὐτήν" εἷλον γὰρ ἂν αὐτὴν οἱ πολέμιοι, μα- 
ϑόντες τὰ ἀπόῤῥητα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρχεν ἔτι τὸ σῶζον, 
πλὴν dx παραδόξου ϑεοί" ἡμῶν δὲ οὐδεμία τίς ἐστι πα- 

40 ρασχευή καὶ τέχνη, τὰ ἰσχυρὰ τῆς πόλεως καὶ οἷς 15 ἐσω- 
^ ζόμεϑα τῶν πολεμίων ἀχηχοότων" οὕτω μὲν οὖν ἀπὸ 

τοῦ κατιγόρου" ἀπὸ γὰρ τοῦ φεύγοντος ἐπὶ τῶν τοιού- 
των παντάπασιν ἐχλείπει, ὡς ἤδη εἴρηται. 

Kol μετὰ τὴν αὔξησιν δηλαδὴ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐστὶν. 

45 ὩΣυριανοῦ. Τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους λύσις ἐστὶ 
τῆς διανοίας, & προβάλλεται ὁ κατήγορος φάσχων, ὅτε 
φανερῶν τῶν ἀδικημάτων ὄντων, ἄτοπον» ἐξετάζειν τὴν 

γνώμην. 

Zw πάτρου. ᾿Αναγκχαίως μετὰ τὴν πηλιχότητα καὶ 
20 τὸ πρός τε, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" αὔξων γὰρ o 

κατήγορος τὸ πραχϑὲν δῆλον ὅτι ϑήσει αὐτὰ καὶ τοῖς 

παραχολουϑοῦσε τόποις γρήσεταε" πρραχολουϑεῖ δὲ τοῖς 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὡς ἤδη προείρηται, τὰ περιστα-- 
τικὰ καλούμενα, ἀφ᾽ ὧν αὔξοντες τὰς ἀφορμὰς ληψό- 

25 μεϑα" εἰ δὲ μὴ ἐωπίπτοι τὸ ὁρικὸν, εὐθέως μετὰ τὴν 
προβολὴν συνάψομεν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρὶ τέλους" ἐν μὲν 
Tj προβολῇ ὥσπερ προτάσεις τιϑέντες, ἐνταῦϑα δὲ τὰς 
κατασχευὰς συνάπτοντες, οὐχέτι διηγηματικῶς, «AX εἰς 

ἕχαστον ἐπιχειροῦντες οἷον ἐπὶ τοῦ ᾿Δρχιδάμου, ὃς ἐμ- 

13 Ald. προδοσίᾳ δὲ καὶ ἐκφορᾷ. 14 οὐ Ald. om. ($5 Ald. εἰ. 
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θαλὼν εἰς τὴν "Arron]v λοιμῷ τῶν ᾿Αϑηναίων χαμνόν- 
των, πρὸ τοῦ δῃῶσαι τὴν γῆν ἀνεχώρησεν" ἐχϑέμενοι 
γὰρ ἐν τῷ τῆς προβολῆς τόπῳ, ὅτι ἀϑροισϑέντος τοῦ 
στρατοῦ xol τῶν συμμάχων ἁπάντων συναχϑέντων ὃ 

καὶ κινηϑέντων γενόμενος ἐν αὐτῇ τῇ Δττικῇ ἄπραχτος 5 
3 A 3 4 LI 3 ?, 3 ^ 3» ᾿ 3 » 

ἀνεχώρεις, εὐθὺς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐπαξομεν 

ἀπὸ τῶν τόπων τῆς περιστάσεως ἐπιχειροῦντες" χρόνου 
« , 3 ΄ , 1 τ , , 

uà», ὅτι τότε ἀνεχώρεις, ἡνίκα καιρὸς ν μάλιστα ἐπι- 

ϑέσϑαι ᾿4ϑηναίοις" πράγματος δὲ, καὶ ἐκ ταῦ Qqorov 
» Ἅ » — , » ^ , 84 

évqv περιγενέσθαι ? τοῦ πολέμου εχ τὸ τῆς vOOOU καὶ 

τῶν xatd τὸν πάλεμον πονουμένων" νῦν δὲ παρέσχεν αὖ- 

τοῖς σωτηρίας χαιρὸν καὶ τοῦ αὖϑις ἀναλαβόντας ἑαυ- 

τοὺς ἐκ τοῦ ἴσου τὸν ἀγῶνα πρὸς ἡμᾶς καταστήσασθαι. , 
᾿Ιστέον δὲ, ὅτι ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς χαὶ ταῖς ἄλλαις 

P» στάσεσι, πλὴν στοχασμοῦ, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους 13 
. ἐστὲν αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, περὶ ὧν ἡ κρίσις xal ἡ χα- 
τηγορία" ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ τὰ σημεῖα ταῦ ἐγχλημα- 
τὸς ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

Μ αρκελλένου. Εἴπομεν, ὅτε οὐκ ἀεὶ τὸ ὄριστι- 
κὸν ἐμπίπτεί, xara xal ὃ τεχνιχὸς ἐπεσημή vato. ἀμέλει 20 
à» τῷ ἀριστεῖ τῷ πορνεύαντα τὸν υἱὸν ἀποχτείναντι. καὶ 

φόνου χρινομένῳ οὐκ ἐμπέπτωκεν '* og ἐπὶ. τὸ πλεῖστον 

γὰρ ἐκεῖ ἐμπίπτει, ὅπου δημοσίων φεύγει τίς" ὃ δὲ 

ἀριστεὺς φόνου φεύγει, οὐ δημοσίων" οὐχοῦν ἐπειδὴ ovx 278 
ἐμπίπτει ἐν τηύτῳ ὁ ὅρος, μετὰ τὴν προβολὴν τὰ am 5 
ἀρχῆς ἄχρε τέλους κατασκχευνάσεις " ἔατε δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρε τέλους ἐνταῦϑα οὐχ ὡς ἐν στοχασμῷ τὰ σημεῖα 
τοῦ ἐγκλήματος, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὸ ἔγκλημα μετὰ κατασκευῆς 
καὶ πίστεως" οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ προβολῇ ἐν διηγήσει xoà 
προτάσεως τάξει" αὕτη γὰρ διαφορὰ προβολὴξ καὶ τῶν 30 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ προτείνεις 

4 Ald. συνεχϑέντων. Σ Ald. παραγενέσθαι, scr. niim. 
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μόνον καὶ ἐν τάξει διηγήσεωρ πρϑάγεὶς τὸ ἔγχλημα , ἕν 
δὲ τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ χατασχευὴς καὶ πέ- 
στεως καὶ παραδειγμάτων xcl.00m ἕπεται τῷ ἀγῶνε" 
ἀπὸ τούτων γὰρ τῶν Gm ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἡ πᾶσα συ- 

5 γίσταται ζήτησις" ὕλη γάρ ἐστι τῆς χρίσεως τὰ ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἄχρε τέλους" αὐτὰ γάρ ἐστι τὰ πράγματα καὶ dy- 
χλήματα , ἀφ᾽ ὧν ἡ πᾶσα συνίσταται, ὅπερ εἴπομεν, 
ζήτησις" καὶ ἐν αὐτοῖς αὔξειρ λοιπὸν καὶ ἐξαίρεις τὸ ἔχε 
τούμενον, 

10 Πρὸς à τῇ διανοίᾳ ὃ φεύγων χρήσεται" παράδειγμα δὲ ἔσεω 
τόδε" ἀριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει" 
τὸ μὲν οὖν δριστικὸν οὐκ ἐμπέπτωκε" μετὰ δὲ τὴν προβολὴν ϑήσει 
ὃ κατήγορος τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους ' “ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωκε τὸ 
δριστικόν" πρὸς ἅ ὃ φεύγων τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἀξιῶν μὴ τὸ γε- 

45 γονὸς μόνον ἐξετάζειν, ἀλλὰ καὶ μεϑ᾽ ἧς γνώμης. πρῶτον μὲν, 

- ὅτι οὗ δύσνους ὧν οὐδὲ ἐπιβουλεύων τῷ παιδί" ἔπειτα, ἢτι ἄχων 
μὲν, ἀναγκαίως δέ, 

Μαρκελλίνου. Ἧ διάνοια ix τῶν ἐγχωμιαστικῶν 
ψίνεται" ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ ἡ βούλησις * διὰ τῶν 

20 ἐγχωμιαςτιχῶν κατασχενάζεξαι, οὕτω χἀνταῦϑα T διά- 
γρια an) τῶν ἐγχωμιαστικῶν͵ τὴν κχατασχευὴν ἔχει, xcv 
μὲν ὡρισμένον ἢ τὸ πρόσωπον, ἀπὸ πάντων δὑρήσεις 

τῶν ἐγνωμιαστικῶν, πατρίδος καὶ γένουρ χαὶ τῶν ἑξῆς" 

εἰ δὲ μὴ εἴη χύριον, ἀπὸ τοῦ πράγματος τοῦ πεπρα- 
25 γμένου" οἷον ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ χαϑελόντος τὸ τεῖ- 

Χορ ἀπὸ τοῦ νικῆσαι χατασχευάσεις τὴν διάνοϊαν, ὅτι 

oU φαύλῃ διανοίᾳ ἔπραξεν, ὡς ἔδειξεν 7 ἡ γνώμη, ut9^ ἧς 

γνωμηρ" ᾿καϑολιχὴ δὲ παρίδοσις αὕτη, τὰς διαβεβλη- 

μένας τῶν πράξεων τῇ διανοίᾳ τοῦ πράξαντος συ 
80 σαι, λέγοντας, ὅτι μὴ ψιλὸν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ ἐξέτ 

^" τὸ γεγονὸρ, ἀλλὰ καὶ μεϑ' ἧς γνώμης ὃ πράξας πέ- 

4. Ald, ἅλησις. 



EIX XTAXGEIX 665 

πραχεν" 1. ὅτι ov δύσνους ὧν οὐδὲ ἐπιβουλεύων καὶ 
ie 

Ξωπάτρου. 'H διάνοια τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ἐν 
7 ἀξιώσειε μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον σχοπεῖν, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν γνώμην ἐξετάζειν, μεϑ' ἧς πέπραχεν" ὅτι οὐχ 5 
ἐπιβουλεύων, οὐ βλάψαι ϑέλων, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κατέφυγον 
eig τριήρειρ οἱ στρατιῶται τὴν παράταξιν xoà τὴν μά- 
“ῆν καταλιπόντες" ἐξ οὗ συνέβαινε, τὰ μὲν ἡμετέρα ἀσϑε- 
γῶς ἔχειν καὶ ἀδόξωρ, τὰ δὲ τῶν πολεμίων ἰσχυρὰ καὶ 
ἔνδοξα, ἐπικρατούντων οὐ διὰ τὴν σφεξέραν ἀρετὴν, 10 
ἀλλὰ διὰ’ “τὴν ἡμετέραν χκαχίαν" ἡμεῖς γὰρ αὑτοὺρ εἰς 

vixi προετρέπομεν ἐξιστάμενοι τοῦ ἀγῶνος καὶ τὴν 

ἔρημην αὑτῶν παρέχοντες vixi καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλή- 
ματος ἢ διάνοια πάλιν τοιαύτη" ἐρεῖ ὁ πατὴρ, μὴ GxÓ- 

se, μόνον τὸν φόνον, ἀλλὰ xol ue" ἧς ἀπέχτεινα γνώ- 18 
μῆς, ὅτε οὐ μισῶ τὸν υἱόν" οὐδεὶς γὰρ Ox ἐποίησεν αὖ- 
τὸς ἀποστρέφεται" φιλεῖν δὲ μᾶλλον ἡ φύσις καταναγχά- 

ζει" ἀλλὰ τῆς ἀδοξίας ἕνεχα τοῦ παιδὸς xol αἰσχύνης 

ἐν σωφροσύνῃ ϑέλων εἶναι τὸμ πωῖδα xol ἀπηλλάχϑαι- 
τῆς ἐπηρτημένηρ αἰαχύνηρ. . 30 

Συριανοῦ. Καϑολικὸν ἡμῖν τοῦτα ποωραδέδοται͵ 
ϑεώρημα, ὅτι rag διαβεβλημένας πράξεὶς διὰ τῆς τοῦ 
πεποιηχότος διανοίας συστήσομεν καὶ ταὐναντίον τὰς . 
χρηστὰς τῶν πράξεων εἰ διαβάλλειν ἐϑέλομεν, διὰ τῆς 
αὐτῆς αὖϑις διανοίας δυνησόμεϑα, ἀντιτάτταντες αὐτὴν 25 

τῇ πράξει, καὶ ἀξιαῦντερ τὴν γνώμην ζητεῖν τοῦ πρά- 
ξαντος, ἀλλ᾽ οὐ ψιλῶς ἀφορᾷν πρὸς τὸ πεπραγμένον" 

συστησόμεϑα δὲ τοῦτα ϑετιχῶς λέγοντες, ὅτι πᾶσα p 
ξις ἐχ τῆς προαιρέσεως δοκιμάζεται" οἷαν ὡς ἐπὶ τοῦ 

τρισαριστέωρ τοῦ TOV παῖδα ἀποχτείναντος" ἐπειδὴ γὰρ 3e 

3 Ald, πέπραχϑεν. —. í 
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279. οὗτος ἀποχέκλειται δ᾽ πάσης ἀπολογίας , φύνος γὰρ παι- 
δὸς τὸ πραχϑὲν, ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν διάνοιαν καταφεύ- 
ἕξεται. τίς οὖν 9 τῆς διανοίας ἐργασία, αὐτὸς ἡμῖν O 

τεχνικὸς δεδηλωχεν" πρῶτον μὲν γὰρ ἀξιώσει, φησὶ, μὴ 
8 τὸ πεπραγμένον ψιλῶς ἐξετάζειν, ἀλλὰ καὶ μεϑ᾽ ἧς πέ- 
sQeys γνώμης" ἔπειτα δὲ λύεε πόῤῥωθεν τὰς αἰτίας, 
ἃς ἂν εἰκότως τις ὑποπτεύσειεν" ὅτε οὐ δύσνους ὧν 

τῷ παιδὶ τοῦτο πεποίηκεν, οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι πάλιν βου- 
λόμενος, οὐδ᾽ ἀπαιδίᾳ συνέχεσθαι σπουδάζων ἄσμενος 

10 νῦν ἐπὶ πέρας ἤγαγον τὸ βούλημα" ov μὴν. οὐδὲ ἄλλῳς 
ἐπεβούλευον $0 παιδὶ, ἀνόητον yap. χρῇ δὲ τοῦτο sa- 
ρατηρεῖν, ὅτι ἐν τῷ ἀναιρεῖν τὰς αἰτίας ἐμφαντικώτές- 
ροις τοῖς ὀνόμασι προσήκει χρῆσϑαι, & λεχϑέντα οἷα 

. τὲ * ἐστι χινῆσαε πρὸς τὸ μὴ ἑκόντα ὑποληφϑῆναε πε- 
15 ποιηχέναν τὸ πραχϑέν" χκἀχεῖνο δὲ χρὴ ὁμοίως παρα- 

| φυλάττεσθαι, ἵνα μὴ αἱ αἰτίαι, ἃς πρααναιρεῖν ἐπεζει- 
ροῦμεν , ἀπέϑαναι δοχῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα πρὸς τὸ προχεί- 

μᾶνον ἁρμόξωσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖδα ἀποκτείναντος " 

τὸ yàg δύσνουν εἶναι τὸν πατέρα τῷ παιδὶ φύσει κεχώ- 

20 λυται" πάλιν τὸ ἀπαλλαγῆναι βούλεσθαι πῶς qUx ἄτυ- 

πον; ( y&Q παιδοτροφίαις δαπανηϑείς xci παιδοποιη-- 
σάμενος οὐχ ἂν μετὰ τοὺς μόχϑους ἀπαλλαγῆναι βού-- 
λοιτα τοῦ παιδός" οὐκ ἀποχρήσει᾽ δὲ τῷ φεύγοντι πρὸς 
ἀπολογίαν δηλονότι μόνῃν ἐκβάλλειν τὰς ὑπαπτευαμέ- 

35 vag αἰτίας, ἀλλ᾽ ἀνάγκη καὶ τὴν ἀληϑὴ αἰτίαν, δὲ ἣν 
πέπρακται τὸ πεπραγμένον, προστυϑέναι" εὔπορα γὰρ 

ἔσται τῷ φεύγοντι τὰ τῆς ἀπολογίαρ, ὅταν πάσας προ- 
ἀνελὼν τὰς αἰτίας τὰς ἀπιϑάγους καὶ ψευδεῖς τὴν ἀληϑῆ 

ἀντεισάξῃ" οἷον εἰ λέγοι, ὅτε οὐ διὰ τόδε πεφόνευχα, 

30 ἀλλὰ διὰ τόδε. διόπερ ἀληθῶς περόνευχδ' τὸ μὲν γὰρ 
ὑπεξαίρεσις ἄλλων τυγχάνει" οὕπω δὲ ἡ αἰτία ἀληϑὴς 
τῆς πράξεως, τὸ δὲ ϑήσει ὡς ἀληϑὴ καὶ οἰκείαν τῆς 

$ Ald. ἀποκέκληται. 4 Ald. olere. 
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πράξεως αἰτίαν". τοῦτο δὲ διὰ τῆς ἀντιϑέσεως δηλώσει 

καὶ κατασχευασει" ἀγφιϑήσει ! γὰρ τῇ γνώμῃ τὴν» πρᾶ- 
ξιν, * ὅϑεν ἡ γενικὴ στάσις ἀντίϑεσις εἴρηται. Παρα- 
ληπτέον δὲ τὴν διάνοιαν κατὰ τρόπους ὀχτώ' πρῶτον 
μὲν γὰρ διηγηματικῶς τὴν γνώμην ἐχϑήσομεν" οἷον δ 
ὅτι βουλευομένῳ μοι, ὡς ἂν περιγενώμεϑα τῶν ἐχϑρῶν, 
τὐυτὶ «μόνον ἄριστον πρὸς νίχην ἐφαίνετο βούλευμα" 
“δεύτερον δὲ τοὺς διχαστὰς ἐπὶ τὴν διάνοιαν προσαξε- 
ται, ὅτι χαὶ ἡμᾶς ἄξιον ἐνθυμηϑῆναι τὸν τότε καιρὸν 

καὶ ἰδεῖν ; ὡς οὐκ ἐνὴν ἄλλως νικᾷν" τρίτον 7 ἀνελεῖν 10 
δεῖ τὰς αἰτίας" τέταρτον πἰστώσασϑαι δεῖ τὴν διάνοιαν 

ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, ὅτε οὐκ ἂν στρατη- 
γὸς ὧν καὶ παρὰ τῆς πόλεως τιμηϑ εὶς κατεφρόνουν τῆς 

νίκης πέμπτος τρόπος ὁ ἀπὸ τῆς χρίσεως ToU δήμου" 
ὅτι καὶ ὑμεῖς οὐκ ἄλλην περὶ ἐμοῦ γνώμην ἔχοντες στρα- 
τηγὸν ἐχειροτονήσατε" ἕκτος, ἀπὸ τῶν οἰκείων παραδει- 

ιν , jj $5 ς * ⸗ “, Ν 

γμάτων, εἰ ἔχεν τινὰ δὲ ἑαυτοῦ διεξιέναι καλάς οἷον 
χρημάτων εἰσφορὰς, πολέμων ἢ víxag, αὐϑαιρέτους 9 
κινδύνους" ἕβδομον ἀπὰ τοῦ ἐναντίου κατὰ τὴν πιϑα- 

γὴν ἀπολογίαν ἐπιχειρήσεῃ, ὅτι εἰ ἐβουλόμην τινὰ προ" 30 

᾿ ἔσϑαι τῆς πόλεως, 7 vy τις χαὶ ἄλλος τρόπος ἐπιβουλῆς; 

δι᾿ οὗ λαϑεῖν ἠδυνάμην" εἶτα ἐν τούτῳ δεῖ xol παρα- 
δείγμασιν οἰκείοις χρήσασϑαι καὶ ἀλλοτρίοις" ὅτι ὁ δεῖνα 

xai ὁ δεῖνα λεληθότως καὶ οὐ φανερῶς ἐπεβούλευσαν 
τῇ πόλει" εἰ δὲ τις ζητοίη, πῶς τὸν ἀπὸ τῶν παραδει- 35 
γμάτων τοῦτον τὰν τρόπον ὄγδοον ἔταξεν, ὥσπερ ἕχτον 
τρόπον εἶπεν τὸν ἀπὸ τῶν ἰδίων παραδειγμάτων, ἐροῦ- 
μὲν, ὡς ἐχεῖνα uiv κεχωρισμέψα τοῦ ἑαυτῶψ τρόπου 
ἰδίας ἔτυχε τάξεως ' " γὰρ τῶν δικαστῶν χρίσις ἄλλα τι 

χαϑέστηκε παρὰ τὰ κατωρϑωμέγα dd ἡμῖν" ταῦτα δὲ τὰ 

ἀπὸ τοῦ ἐναντίου τρύπου συμπλέκεται εἰχότως" τὸ γὰρ 

5 Ald. ἀντιϑέσε. 6 Ald. πράξιον. 7 τρέτον Àld. om. 

8 Ald. πολέμβω Ὁ Ald. ἀϑαιρέτους. 40 Ald. κατορϑώμενα. 
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ἐναντίον ἀφ᾽ ὧν οὐχ ἐπράξαμεν, λαμβάνεται * ἔτι δὲ χαὲ 

τὰ παραδείγματα ὁμοίως οὐχ ἀφ᾽ ὧν ἡμεῖς ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 
ὧν ἄλλοι πεποιήχασι λαμβάνεται" ὄγδοος τρόπος κατὰ 

τὸ ἀναγκαῖον" ὅτε οὐδὲ ἐνὴν ἄλλως νιχᾷν, εἰ μὴ οὕτω" 
& διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ πρώτου" ὅτι ἐν μὲν -τῷ πρώτῳ Ix 

280 xolóv ἐφαίνετο, ἐνταῦϑα δὲ xal ἀναγκαῖον" ἀναγχαῖον 

δέ ἐστιν, οὗ ἑχτὸς οὐδὲν δυνάμεθα" ὥσπερ δὲ xoà iz 

τοῦ ἀντεγχλήματος ἐξητάσαμεν τὴν διάνοιαν, οὕτω καὶ 
inl ἀντιστάσεως " ὑποχείσϑω παράδειγμα τοῦτο" ἐν λε- 

40 μῷ καὶ πολιορχίᾳ συμβουλεύων ὁ στρατηγὸς ἐξιέναι καὶ 
μάχεσϑαι ovx ιἔπεισε' διέκοψε λαϑὼν μέρος τοῦ τείχους " 
καὶ νενιχήκασι μὲν ἐξελθόντες, δημοσίων δ᾽ ὁ στρατη- 

γὸς ὕστερον φεύγει" οὐχοῦν xai ἡ διάνοια μετὰ τοῦ 
τρόπου καὶ τῆς αἰτίας ἐξετασϑσεται" χαὶ εἰσάξομεν xa- 

45 τὰ συνδρομὴν, διαιροῦντες δίχα" ipsi τοίνυν, εἰ μὲν ἐπε- 
—B τῇ πόλει καὶ xaxov ἐργάσασϑαι βουλόμενός 
τὸ τὸ τεῖχος διεῖλον, ] ὅπερ ἂν ὑπόϑεσις διδῷ, εἰχά- 
τως χρίνομαι" εἰ δὲ τῆς πολιορχίας ἀπαλλάξαι, χαὶ τοῦ 
κρατῆσαι τῶν πολεμίων, oU χρίσεως οὐδὲ μέμψεως "ra 

20 xar ἐμὲ ὄξια, ἀλλὰ τοῦ τιμᾶσϑαι καὶ δωρεᾶς τυγχα- 
vev' εἰ μὲν yàp χαϑ'᾽ ἑαυτὸ τὸ πραχϑὲν ἐξετάζειν τις 
βούλοιτο, οἷον ὅτε τὸ διελεῖν τὸ τεῖχος δεινὸν, καιρὸν 

.G&y τοῦτο διαβάλλειν. ἔχοι" εἰ δὲ χαὶ τὴν γνώμην, μεϑ' 
ἧς χαὶ τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν σχοπήσειδ, τίς ἂν εὕροι μείζω 

$5 ταύτης εὐεργεσίαν; χἀγταῦϑα δὲ πάλιν τὰς αἰτίας τὰς 
παρακειμένας ἀναιρήσομεν xoi προλύσομεν τὴν δευτέραν 
διάνοιαν, ἣν ὁ χατήγορος ἐξετάσει, ὅτε οὐ διὰ προδο- 
σίαν ἢ δι᾿ ἐπιβουλὴν οὐδὲ τὸ βούλεσϑαι χαρίξεσϑαι τοῖς 
πολεμίοις τὸ τεῖχος διέχοψα, ἀλλ᾽ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς" 

80 ἐρεῖ δὲ τις, ἀλλ᾽ οὗ πάντως τοῦτο πιϑανὸν, πολλοὶ γὰρ 

πολλάκις στρατηγοὶ προδεδώχασε" τὶ οὖν ἐπὶ τούτῳ 1: 

ποιήσομεν; τῇ ἄλλῃ ἐργασίᾳ κατασχευάσομεν TO πιϑα- 
e 11 Ald. πρῶτον. 412 Ald. τοῦτο. 
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vóy* περιϑή gopty γὰρ ποιότητά τινα τῷ στρατηγῷ ἀπὸ 
τῆς γίχης καὶ τοῦ χατορϑώματος , ἀναπλάσαντερ προσ- 

ὥπου ποιότητα τοῦτο γὰρ αὑτὸς ἡμῖν ὃ τεχνικὸς ἐν 
προοιμίοις τῆς τέχνης παραδέδωκε τὸ ϑεώρημα, ὡς, 3 
ἐὰν ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπορῶμεν, ** ἐκ τῶν ὑποκειμένων 5 

πράξεων ποιότητα τοῖς προσώποις ἀναπλάσασϑαε χρή 
περιϑήσομεν τοίνυν χἀνταῦϑα τῷ στρατηγῷ γενναίου 
τινὸς χαὶ φιλοπόλιδος ἀνδρὸς ποιότητα χαὶ δόξης ἐρα- 

στοῦ λέγοντες, οὐχ εἰκὸς τὸν φιλόπολιν καὶ δόξης ἐρα- 

στὴν προδότην ἐθέλειν ἀντὶ νιχηφόρον !$ κληθῆναι 10 

καὶ εἰς ἀγεννὲς I6 οὕτω σχῆμα χαὶ ταπεινὸν χατελῦ εν" 

ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ὑποχείριον ποιῆσαι. 

Ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωχε τὸ ὑριστιχόν, !7 Iyo- ἢ 
στέον τοῦτο, ὅτι ὅταν μὴ ἐμπέσῃ τὸ ὁριστικὸν, OU γὰρ. 

. δύναταε ὁρίσασϑαι ὡς οὐχ ἔστι τοῦτο ἀδίκημα , τῷ 18 
παραγραφικῷ χρήσεται , Καὶ μάλιστα ὅταν ἔχωμεν EU- 
ἐργέτημα. 

Εἴτα jj ἀντίϑεσις ἐνταῦϑα ἀντεγκληματικὴ ἐμπέπτωχεν, ὅτε ἄξιος 
ἦν" καὶ τόπον ἐρεῖ κατὰ πόρνου" ἐν πάσῃ γὰρ ἀντιϑέσεν ἄντεγ- 

κληματικῇ ἀντίϑεσις τοπικὴ γένεται. 20 

Μ αρκελλίνο v. ᾿Αντίϑεσιν λέγειν τὸ ἀντιϑετιχὸν, 
ὥσπερ ἐν στοχασμῷ ἀντίληψιν καὶ μετάληψιν ἐχάλεσέ 
τὸ ἀντιληπτικὸν xol μεταληπτικόν" γενικῶς δὲ εἶπεν ἢ 
Φ » ' , 4 3 * * ,»- € 3 

᾿αἀντίϑεσις, τουτέστι TO ἀντιϑετιχον, ἐπειδὴ γένος ἡ av- 

τίϑεσις τῶν τεσσάρων στάσεων" εὑρίσκεται δὲ τὸ ἀν" 38 

τιϑετικὸν πρὸς τὴν στάσιν, ἐὰν ἀντίστασις qj 1; ἀντιστα- 

τιχόν" ἐὰν ἀντέγχλημα, ἀντεγκληματιχόν" ἐὰν μετά- 

στασις, μεταστατιχόν" ἐὰν συγγνώμη, συγγνωμονικόν" 

ἐὰν μὲν γὰρ ὁμολογῇ * μὲν πεποιηχέναι Ὁ κατηγορεῖται" 

15 ὡς Ald. om. 14 Ald. ἀποῤῥῶμεν. 15 Ald. ἄντινι- 

κηφόρου. 16 Ald. ἀγενναῖ, 47 Par. τῷ δριστικῷ. . 

' 4 AM. ὁμολογεῖ, 
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λέγῃ δὲ ἐπὶ συμφέροντι σποποίηχέναὶ χαὶ ἀντιτιϑῇ τῷ eh 
χήματι εὐεργέτημα . ἀντιστατιχὴ γίνεταν ἀντίϑεσις" 

τίστασις ἄρα καὶ ἡ στάσιφ' ἐὰν δὲ ὁμολογῇ uiv na fI£- 

ποιηχέναι, ἀντεγκαλῇ δὲ TO παϑόνει ὡς ἀξίῳ παϑεῖν, 
p ἀντεγκληματίχὴ ἡ ἀντίϑεσίις, ἀντέγκλημα ἡ στάσις" ἐὰν 
δὲ μεϑίστησι τὴν αἰτίαν εἰς ἕτερον, μεταστατικὴ ἡ 
ἀντίϑεσις, μετάστασις ἡ ὁτάσιρ" ὡσαύτως ἐὰν συγγνω- 
μονικὴ ἡ ἀντίϑεσις, συγγνώμη ἡ στάσις. Χρὴ δὲ περὶ 
τοῦτο τὸ μέρος γινόμενον τὸν μελετῶντα τἄττειν τὸ 

40 χυριώτατον καὶ συνεχκτικώτατον, καὶ x«t αὐτὸ τὴν πᾶ- 
σαν ἐργασίαν ποιεῖσθαι" πλειόνων γὰρ ἐνίοτε ἐν ἑνὶ ζηΞ 

τήματι ἐμπιπτόντων, ὡς αὐτὸς ὃ τεχνικὸς ἐδήλωσεν, 

ἀναγκαίως δεῖ τῆς παρατηρήσεως, μή ποτὲ σφαλέντες 
τὴν ἁρμόττουσαν ἀγνοήσωμεν στάσιν. Καὶ τόπον 

“5 ἐρεῖ κατὰ πόρνου. “Σημειωτέον ἐντεῦϑεν, ὅτε καὶ 
281 τοῖς ἐπιλόγοις μεταξὺ τῶν ἀγώνων χρώμεϑα" ᾿καταφορᾷ 

δὲ τοῦ χατηγόρου χρωμένου διὰ τῶν emn ἀρχῆς ἄχρι TÉ- 

λους olov ὅτι υἱὸν πεφόνευχας τὴν φύσιν ἡγνοηκὼς, τῇ, 

τοῦ γένους λυμ ηνάμένος διαδοχῇ, τοὺς νόμους! παρὰ 
30 φαῦλον 5 ϑέμενος, ἀγριώτεῤος ϑηρίου γενόμενος ,0 φεύ- 

yo) μετὰ τὴν διάνοιαν τῷ ἀντέγχλήματι χρήσεται, ὅτε 

ἄξιος ἦν, καὶ προανὰιρησει τὰς τοῦ διώχοντος μεταλή- 
ψεις" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι παρήνουν παύσασϑαι καὶ οὐχ ἔπει- 

ϑον" xai ἐπὶ τῆς μέταστασέως, ὅτι ἀπήτουν xol οὗ παρ- 
25 εἶχεν ὁ ταμίας, ἐγχειμένου μου σφόδρα" καὶ ἐπὶ τῆς συγ- 

γνώμης ὑμοίως χρησόμεϑα αὔξοντες τὰ τοῦ χειμῶνος 
δεινὰς ἐπὶ τῶν δέχα στρατηγῶνι 

ὡΣωπάτρου. Τὸ παράδειγμα ov πάνυ ἀκριβῶς ὁ 
τεχνικὸς τέϑειχεν" ἀντίστασις γὰρ πρώτη τῶν ἀντιϑετι- 
χῶν, καὶ δέον ἀντιστατιχὸν ϑεῖναι, ἀντεγχληματιχὸν 

τέϑειχεν, ἔσωρ ὅτι ὑποδείγματος χάριν, ἢ ὅτι ἐπεὶ κοι- 

2 Ald. παραφαῦλον. 
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vóg ὁ περὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν λόγος, ovx ἐμέλησεν αὐτῷ 
ἀχριβείας" ἐμπέπτωχε τοίνυν ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι, 
ᾧ παρέϑετο ὁ τεχνιχὸς, στάσις καὶ ἀντεγκληματιχή" 
ϑαῤῥεῖ γὰρ ὁ πατὴρ καὶ ἀντεγκαλεῖ τῷ παιδὶ τὸν τρό- 
πον" καὶ τὰ περὶ τὴν ὥραν ἡμαρτημένα προφέρων, καὶ δ 
διὰ τούτων ἄξιον ὧν πέπονθεν ἀποφαίνων᾽ πῶς οὖν 
τοῦτο ἐργάσεται; τόπον ἐρεῖ, φησὶ, χατὰ πόρνου, ἀναγ- 

καίως, ἵνα γὰρ μὴ ψιλῶς εἴπῃ, ὅτι ἄξιος ἣν, καϑόλου 

ποιήσεται τὸν λόγον χατὰ πόρνου, ὡς μοιχοῦ, ὡς ἀν- 
δροφόνου" τῷ γὰρ καϑόλου ἐπιχειρήματι βεβαιώσεται 10 

τὸ ἔγκλημα" ἐπειδὴ γὰρ ὡμολύγηται τὸ ἀδίκημα, τουτ- 
, ἔστιν ὁ φόνος, ἰσχυροτέρας τινος ὃ ἀριστεὺς δεῖται τῆς 

λύσεως" τοιγαροῦν ἀπὸ τοῦ εἰδικωτέρου τοῦ κατὰ τὸν 
παῖδα ἐπὶ τὸ κοινότερον ἀναδραμεῖται καὶ κατὰ πόρνου 
τόπον ἐργάσεται, ἅμα μὲν πλείονα τὴν ἀπολογίαν ἑαυ- 15 
τῷ κατασκευάξων, ἅμα δὲ τὸ βαρὺ ϑεραπεύων' ἀνήρη- 
ται yag τὸ φορτικὸν τῆς καταδρομῆς τῷ μὴ κατὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ παιδὸς, ἀλλὰ χαϑάπαξ τῷ κατὰ πόρνον τὸν ἀρυ- 

στέα διαλέγεσθαι" καὶ μὴ νομίσῃς ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ 

προβλήματος τοῦτο γενέσθαι , ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἀντεγκλή- 20 
ματι ἡ ἀντίϑεσις τοπικὴ γίνεταί * ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ 
παιδὸς τοῦ ἀναιρεθέντος, ἀπὸ τῆς ἡλικίας , τοῦ τρόπου 
τῆς πορνείας, τοῦ καιροῦ, τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἀσελγαίνων 
ἡλίσκετο, τὰ τῆς καταδρομῆς περαιψόμενος ἐπὶ " τὸ κου- 
νότερον ἀνατρέχει, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ xa- 25 
τασχάψαντος τὴν ἀποστᾶσαν πόλιν μετὰ τὸ ἀντεγχα- 
λέσαν τοὺς νεωτερισμοὺς, TOW κίνδυνον τὸν παρὰ τῶν 

ἄλλων συμιιάγων, ὅτι χαχείνους εἰς ἀπόστασιν τῷ πρά- 

γματι παρεκάλουν, καὶ ὅτι τότε ἀπέστησαν, ὅτε ὁ πό- 
Aeuog ἤχμαξεν, ἡνίχα πᾶσα σωτηρία καὶ καταφυγὴ οἱ 80 

σύμμαχοι, εὐθὺς τὸν * κατὰ τῶν στασιαζόντων τόπην 
ἐπεξελεύσεται" πῶς γὰρ ἂν ἑτέρως σωϑείη τοῦ, κατηγό- 

ὅ Ald. καὶ ἐπί. 4 Ald. τύ. 



gov τὸ mdÓog κινοῦντος τὸ ἐπὶ τῇ κατασκαφῇ, καὶ 
διαβάλλοντος τὴν πρᾶξινι πᾶσι δὲ ἐπεξελευτέον τοῖς τόποις 
τοῦ χοινοῦ τόπου; καὶ τελείᾳ 5 χρηστέον τῇ καταφορᾷ" 
ἐπὶ γὰρ τῆς ἀντεγχληματιχῆς στάσεως O χοινὸς torog 

δ καὶ μεταξὺ τῶν κεφαλαίων ἐμπίστεε xol μετὰ τὰ κε Ὁ 
φάλαια , καὶ πρὸ τῆς τῶν ἐπιλόγων οἰχείαρ τάξεως" 

ἐπὸ. δὲ τῶν ἄλλων στάσεων μετὰ τὴν τῶν "εραλαίων 

ἐργασίαν καὶ τὰς τῶν ζητουμένων ἀποδείξεις τὴν εἰσ- 

αγωγὴν τῶν ἐπιλόγων ἀπὸ τῆς καταφορᾶς τοῦ τόπον 
40 ποιησόμεϑα χαὶ τὴν χώραν τῆς τάξεως ταύτην ἀποδώ- 

΄ δᾶμεν. -“Χρησύμεϑα οὖν αὐτῷ ἐν τοῖς μεγάλοις ἐγχλὴ» 
μασιν, ἤτοι ὅταν πάλιν περὶ μείξονος ἢ 7 ἐλάττονος ri- 
μήματος ὃ λόγος 7 , ἐργασόμεϑα τὸν τόπον κατασχευά- 

ἕξοντες ὁ τῆς μείζονος τιμωρίας ἄξιον 7 ὄντα τὸν xpt- 
15 νόμενον" ἢ πάλιν ὅτ᾽ ἂν ὁρῶμεν τοὺς δικάζοντας κατα- 

χαρίσασϑαι τῶ ὑπευϑύνῳ βουλομένους, σφοδρὰν ποιη- 
σόμεϑα τὴν χαταφορὰν ἀποχλείοντες αὐτοὺς τῆς χά- 
Qirog,: T Og ἂν οἶχτον. ὃ φεύγων κενῇ καὶ τοῦ σώζειν 
ἑαυτὸν ἐπιχειρῇ, παρεξόμεθα τὸν κοινὸν τόπον ἐχβαλ- 

30 λοντες τὸν ἔλεον" παραιτησόμεϑα δὲ τὸ τελέως αὐτὸν 
ἐπεξιέναι, ὅτ᾽ ἂν μιχρὸν ἤ τὸ ἔγκλημα καὶ μὴ λίαν δια- | 

282 βεβλημένον, ἢ ὅτ᾽ ἂν ἡ τιμωρία ὡρισμένη ὑπάρχῃ ἐκ 
τῶν νόμων, xol τοῦ τελέως παροξῦναι τοὺς δικάζοντας 

μὴ καιρὸς ἢ" εἰ δ᾽ ἄρα ποτὲ καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων 
25 παραλαμβάνειν καιρὸς εἴη, μόνον ἐφαψόμεϑα, παραι- 

τούμενοι τὸ τέλειον τῆς ἐργασίαρ. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι εἰ 
ἐν τῷ ἀντεγκληματικῷ κεφαλαίῳ ἐμπίπτει ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους, ἃ ὃ ̓ φεύγων προβάλλεται, ἐν οἷς ἐμπίπτει 
0 χοινὸς τόπος, καὶ δι’ αὐτῶν προάγεται, ἑκατέρωϑεν 

8002, xol ἀπὸ τῶν οἰχείων τοῦ τόπου καὶ ἀπὸ τῶν μο- 

ρίων τοῦ κεφαλαίου κατασχευαξόμενος, xei ἐξ ἀμφοῖν 
τὰς 

672. ΣΧΟΑΙΑ. 

δ Ald. τελείαν. 6 Ald, κατασκευασϑέντες. 7 Ald. ἄξιος͵ 
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τὰς αὐξήσεις λαμβάνων" οὖκ ἀγνοητέον dà xol τοῦτο,. 
ὅτι ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς δίχα τέμνεται TO ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ero τέλους, καὶ τὰ μέν ἐστι τοῦ χατηγόρου, τὰ δὲ τοῦ 
φεύγοντος, ἐὰν μὲν ἀντίστασις εὑρίσκηται ày τῷ ἄντι- 

στατικῷ᾽ ἐν δὲ τῷ ἀγτεγκλήματι ἐν αὐτῷ τῷ ἀντεγαλη: 5. 

ματιχῷ" ὁμᾳίως iv 'μεταστάσει, εἰς τὸ ueradtatixOY* xol 

ἐν συγγνώμῃ εἰς τὸ συγγνωμονικόν" κατασκευάζεται τοι 
πικῶς ἐπὶ τοῦ παιδὸς τοῦ ἀναιρεϑέντος ἀπὸ τῆς ἡλικίαδ, 

τοῦ τρόπου τῆς “πορνείας: , τοῦ καιροῦ, τοῦ: τὐκὸν dy ᾧ. 

ἡλίσχετο" καὶ ὁ στρατηγὸς ὁμοίως ὁ λατάσχάψαρ τὴν 19 

᾿ ἀντιστᾶσαν πόλιν. ᾿Ιστέον δὲ τοῦτο, ὅτε διαφέρϑι ἡ 
στάσις τὸ ἀντέγχλημα τοῦ ἀντεγκληματικοῦ κεφαλαίου ;. 
ὅτι ἐν μὲν τῇ στάσει ἀμφύτερα ἔστιν ὁμολογούμιενᾳ "to 
ἐγκλήματα, τό T$ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου, ὥσπερ, ἐπὶ τοῦ 
πορνεύοντα, τὸν παῖδα ἀποχτείναντος" γέγονϑ γὰρ. "ὃ qó4 45 
vog, xal τὸ δι᾽ ὃ πέπονθεν ὁ παϑών" ἐν δὲ τῷ apa 
λαίῳ τὸ μὲν κατὰ τοῦ φεύγοντος ὁμολογαεῖτωι, ὃ δ᾽ av- 
τὸς χατὰ τοῦ πεπονϑότος προβάλλεται , πάντως ἀμ- 

φιβάλλεται, ἢ κατὰ τὴν ὕπαρξιν, ὡς ἀμφίβολον εἰ γέ: 

yovew, ἢ κατά τι τῶν περιστατικῶν, ὡς ἀπὸ χρόνου 20 

παρὰ τῷ Δημοσϑένει" ? ὅτι παλαιότερα ἦσαν τὰ ᾿Φω.-: 
κέων ἀδικήματα τῆς ὑποσχέσεως, , Aioxivn , καὶ oU δύνῃ 
λέχειν, ὅτι διὰ τὴν ἁμαρτίαν γέγονϑ τὰ. τῆς ὑποσχέσεωρ". 
ὁμοίως καὶ τὸ μεταστατικὸν ̓ κὰὶ συγγνωμονικὸν ἀμφί. 

βαλλομένας ἔχουσι τὰς αἰτίας. , 36: 
, 

" Eos δὲ καὶ ἀντιστατικὸν, ὧς ὅτι τοὺς ἐδιούτους οὗ δεῖ ἐλεεῖν, 

ἀλλὰ μᾶλλον ἀναιρεῖν, καὶ ὑπὶρ αὐτοῦ πεποίηκε τοῦτο τοῦ παϑό»- 

τος" ὅλως τὸ πᾶσαι ai ἀντιϑετικαὶ ἀλλήλαις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμ- 
πλέκονται, καὶ οὗ μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ 1 καὶ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν. 

ΣΣυριανοῦ, “Σωπάτρου. Eeti, φησὶ, καὶ ἀντιστα- 30 — 

8 Hoc loco, quem verbotenus non invenio, breviter com- 

prehendit ea, quae djcuntur in or, dé fals. leg. pag..504. 865, 

4 Par. ἀλλὰ xoi στάσεσιν ἄλλαις. ̓  
Ahetor. IV. 43 
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τκικὸν, olov ὅτι xal συνενήνοχδ᾽ δεύτερον δὲ ἀχολούϑως 

τὸ ἀντιστατιχὸν ἐν τῷ ἀντεγκληματικῷ τέϑειχεν ὁ τεχνι- 

κός᾽ ἐκ πρώτης γὰρ αὐτὸ εἰσάγων ἀσϑενέστερος εἰς 
ἀπολογίαν ἐτύγχανεν" οὗ γὰρ προφανές ἔστι τὸ εὐεργέ- 

τημα ἐνταῦϑα, χαϑάπερ ἐν τῇ ἀντιστάσει" ἄλλως τε εἰ 

πραφανὲς ἦν, ἀντιστατικὸν ἔμελλεν εἶναι τὸ πρόβλημα' 
ἐχεῖ γὰρ καὶ προφανὲς τὸ εὐεργέτημα, ἔτι δὲ καὶ μεῖζον 
τοῦ ἀδικήματος "ἡ οὐδὲν ἔλαττον, ἐν δὲ τούτῳ τῷ ζητή- 

ματι ἀφανὲς τὸ εδεργέτημα. , καὶ ἀνατροπὴ μόνον ἐστὶ 

40 χαχοῦ tO δοχρῦν͵ ἀντιστατικόν" ἵνα δὲ μὴ ταραχϑώῶμεν, 
εἰ ἑνὸς Ovtog ἑοῦ προβλήματος δύο στάσεων εἴδη ἐμι- 

πίπτει, καϑόλου ἀποφαίνεται τὰς ἀντιϑετικὰς δι’ ἀλλή- 
λὼν μελετῶσϑαι" καὶ γὰρ ἐν ἀντιστάσει εὕροις ἀντεγ- 
κληματικὸν συναπεόμενον" ἐνδέχεται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι ὡ- 

46. φελείας χάριν πεποίηκα, ἄλλως τε δὲ αὑτὸς τὴν αἰτίαν 
σαρέσχετα"᾽ εὕροις, δ᾽ ἂν καὶ ἐν συγγνώμῃ ἀντιστατιχὸν 

κεφάλαιον, olou μήτηρ ἐξῆλθε χοὰς ἐπισπείσουσα τῷ αὖ- 
τῆς υἱεῖ" ταύτην- συλλαβόντες οἱ πολέμιοι ἀνέχριναν 

ἀξιοῦντες τὰ ἀπόῤῥητα μαϑεῖν τῆς πόλδως" ἡ δὲ εἶπεν, 
30 ὅτ, μεγάλη δυναμίς ἐστε" πρὸς δὲ τοῦτο φοβηϑέντες οἱ 

πολέμιοι: ἀνέζευξαν, xoà κρίνεται ὡς ἐξειποῦσα τὰ ἀπόῤ.--: 
δητα" ἐνταῦϑὰ συγγνώμης μέν ἐστι τὸ ζήτημα, xoà ἡ 

ἀντίϑεσις δηλονότρ συγγνωμονικὸν, ἀλλὰ δύναται προσ-- 

πλέξαι καὶ ἀντιστατικόν" λέξει γὰρ, ὅτι καὶ τὴν πόλεν 
26 ὠφέλησα πολιορχίας ἀπαλλάξασα καὶ πολέμου" 2. εὕροις 

δ᾽ ἂν καὶ ἐν ἀντεγκλήματε, ἀντιστατιχόν. ἐπισχοπεῖν δὲ 
χρὴ ἐν τούτοις πότερον τῷ πεπονϑότι μόνον συνενήνο- 

χεν, ἢ τῇ πόλει τὸ γενόμενον καὶ ἀμφοτέροις, ἵνα τοῖς 

| 283 ἐμπίπτουσι τῷ λόγῳ χρησώμεϑα. 3 μόνῳ μὲν οὖν τῷ 
δρ πεπονϑότι. συνενηνοχέναι φήσομεν àn τοῦ ἀριστέως τοῦ 

τὸν υἱὸν πεπορνευχότα φονεύσαντος" ἔσως δ᾽ ἐρεῖ, 
- 

Ort 

3 Par, πολέμων. $ Ald. χρησόμεϑα. 

^ 
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τοὺς ἄλλους σώφρονας πεποίηχα" μόνῃ δὲ τῇ πόλει, ὡς 
ἐπὶ rov Κλέωνος τοῦ συμβουλεύσαντος ἡβηδὸν διαφϑεῖ- 
ea. Μιτυληναίους, * ὁμοῦ δὲ καὶ τῇ πόλει xol τῷ me- . 
πονϑότε" ἐπὶ δὲ τοῦ προβλήματορ' φευγόντων τῶν τριω- 
κοσίων “Ἰαχεδαιμονίων ἐκ τοῦ πολέμου ἐν γυναικχείαις ες 
στολαῖς, αἱ οἰκεῖαι μητέρες συναντήσασαι ἀπέχεειναν 
xal φεύγουσι δημοσίων" οὐ γὰρ μόνον τοῖς παϑοῦσι τὸ 
πάϑος ἐροῦσι συνενηνοχέναι, ἀλλὰ καὶ αὐτῇ τῇ πόλει, 
ὡς εἶναι τὴν μὲν ἰδίαν, τὴν δὲ δημοσίαν, τὴν δὲ μιχτήν. 
ζητητέον δὲ, ποῦ xoi ἐν ἀντιστάσει μετάστασις ἐμπεσεῖ- 10 
ται" xoi ἐροῦμεν, ἐν τούτῳ τῷ παραδείγματι" ἐν λιμῷ 
xai πολιορχίᾳ συμβουλεύοντος τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἑξῆς" 
μετὰ γὰρ τὸ ἀντιστατικὸν ὃ χρινόμενος ἐρεῖ, ὅτι ὑμεῖς 
αἴτιοι τοῦ διαχόψαι τὸ τεῖχος πεισϑέντες" xal πάλὶν 
τοὐναντίον ἐν τῇ μεταστάσει ἀντιστατιχὸν, ὡς ἐπὶ τού- 15 
του. Aoxioduos ἀνέζευξεν «4ϑηναίων νοσούντων, καὶ 
χρίνεται δημοσίων" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα μετὰ τὸ μεταστα- 
τιχὸν, οἷον ὅτι ἢ νόσορ, οὐκ ἐγὼ " αἴτιος τῆς ἀναχω- 

φήσεως, λέξει, ὡς καὶ συνενήνοχεν ἢ ἀναχώρησις. ἱστέον 
δὲ, ὡς κατά τινας οὐ πᾶσαι ἐπιπλέχονται ἀλλήλαις αἱ 20 
ἀντιϑετικαί" dy γὰρ τῇ ἀντιστάσει oU πάντοτε τὸ ἀντο 
ἐγχλημα ἐμπεσεῖται" οἱ γὰρ λέγοντες, φησὶ, πεποιηκέναν 
ὑπὲρ τῆς πόλεως τὸ κατασχάψαι τὸ τεῖχος ἢ χῶσαι τοὺς 
λιμένας oUx ἔτι ἀντεγκαλέσαι δύνανται ὅ τινι" ἐπεὶ μηδὲ τ 
ἡ φύσις τῆς ὑποϑέσεως ἡμῖν δίδωσι χαϑάπαν iv τῷ 25 

ἀντεγκλήματι τῷ ἀντιστατικῷ χρήσασθαι" ἔνϑεν ση- 
μειωτέον, ὡς ἐὰν ἀντίστασις ἅμα καὶ ἀντέγχλημα ἐπὶ 
τῶν ἀντιϑετικῶν εὑρεϑῇ κεφαλαίων, ἀντεγχληματιμὴ ἡ 

4. Ald. Mitvisvalov, — vide "Thuc.-YII. 86. primum dicitur: 

. ἔδοξεν αὑτοῖς (sc. τοῖς ᾿4ϑηναίοις) oU τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖ-- 
ψαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαντας Ἡδυτιληναίουῤ ὅδοι ἡβῶσε ad.finem 

autem haec sententia δὰ Cleonem refertur, 5 Ald, οὗ κἀγὼ. 
6: Ald. "δύγατα, 7 Ald. ἐπειδὴ δὲ, ᾿ C$. 1 fo 

' 43.. 
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σεάσις dori» ἐν γὰρ τῇ ἀντιστάσει οὐδέποτε ἐμπέπτει 
. ἀντέγχλημα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ ἐπὶ πρόσωπον μεταστάσει ἄλλη 
τις ἐπιπλέχεται᾽ οὗ γὰρ πεποίηκέ τι ὁ χρινόμενος, ἀλλ᾽ 
ἐφ᾽ οἷς ὀὐχ ἐποίησε χρίνεται, ὡς ὁ χειροτονηθεὶς πρεσ- 

5 βευτὴς καὶ χαταμείνας τῷ ἢ μὴ λαβεῖν παρὰ τοῦ ταρείου 
τὰ ἐφόδια" ἐπὶ γὰρ τὸν ταμίαν τὴν αἰτίαν μεϑισεᾷ, 
τρέπων εἰς ἐχεῖνον τὸ πᾶν ἔγχλημα. 

Μαρχελλίνου. Ἔστιν ὅτε συμπλέχονται ἀλλήλαις 
al ἀντιϑετιχαί" xol εὑρίσχεται ἐν ἀντεγχλήμασι καὶ ἀντέ- 

40 στασις, ὡς ἐνταῦϑα" ἐρεῖ γὰρ μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἄξιος 
΄ dv δευτέρῳ, ὅτι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἐποίησα" 

ἀπήλλαξα γὰρ αὑτὸν αἰσχύνης 5 xoi ἀδοξίας, βέλτιον 
γὰρ ϑάνατος μᾶλλον ἢ ὁ μετ᾽ αἰσχύνης βίος. Καὶ ov 
μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ καὶ ἄλλαις στάσεσι. ftoÀ- 

15 λάχις γὰρ καὶ στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν ἀντιϑετιχαῖς" ὡς» 
ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ χατασχάψαντος τὴν συνεχῶς 
᾿ἀφισταμένην πόλιν, χαὶ κρινομένου *? δημοσίων" ἕπεται 
γὰρ ἐνταῦϑα στοχασμὸς, λέγοντος TOU χατηγόρου, Oti 
ἐνίων οὐ πάντων ἦν τὸ ἀδίχημα τῆς ἀποστάσεως. ** 

20 λύσεις Y? δὲ τὴν ἀντίϑεσιν ταύτην τὴν στοχαστιχὴν ἐκ 
τῶν ὑποχειμένων, λέγων, Ort καὶ εἰ τινῶν ἣν ἀπόστα- 

σις, δῆλον ὅτι 15. χατὰ τὸν τούτου λόγον οἱ πλείους 
μεϑ᾽ ἡμῶν ἦσαν" εἰ δὲ τὸ πλεῖστον μέρος ἐφρόνει τὰ 
ἡμέτερα, ῥᾷστα ἂν τοὺς ἐλαχίστους ἠδύναντο βιάσα- 

35 σασθαι" ἀλλὰ μὴν οὐχ ἀντέστησαν, ἀλλὰ μετ᾽ ἐχείνων 54 
ἐγένοντο" πάντων ἣν ἄρα τὸ ἁμάρτημα καὶ οὐκ ὀλίγων 
τινῶν. ὡς σὺ φής" ὃ γὰρ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περι- 
ορῶν δὲ, ἀληθέστερον αὐτὸ δρᾷ᾽ τούτῳ τῷ τρόπῳ xai 
-Θουκυδίδης, ἐχρήσατο iv τῇ δημηγορίᾳ Κλέωνος * καὶ 

. 

8 Ald. :0. — 9 Ald. αἰσχίνης, εἰ paulle post μετ᾽ αἰσχένης. 
.40 Ald, xquouevoc.. — 11 Ald. ὑποστάσειω. ——— 123 Ald. λύσις. 
15 Ald. 0. 44 Ald. μετ᾽ ἐκῶγον. . 15 Thuc. III. 57—40. 

& 
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δΔιοδότου, *9 καὶ ταύταις ταῖς μεϑόδοις τὸ ἀνειπίπτον 
διέλυσεν. e 

Ἢ ἑτέρα διάνοια τοῦ διώκοντος ἐστιν, ὅτε οὗ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ DU 

ἄλλο τι χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι εἰ μὴ ἐνταῦϑα πάνυ οἰκεῖον τὸ 

. φεφάλαιον, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις οἰκειύτατόν τε ὁμοῦ καὶ χρησιμώ- δ 
τατον εὑρίσκεται. 

Συριανοῦ. Toriov, ὅτι ἐκλείποντορ τοῦ κεφαλαίου 
ἐπὶ τῆς ἑτέρας διανοίας προκαλεῖται ὃ κατήγορος φά- , 
σχων, ὅτι φανερῶν τῶν ἀδικημάτων ὄντων ἄτοπον ἐξε- 
PoLety τὴν γνωμῆὴν" 2) πρώτῃ διάνοια τοῦ φεὐγοντός 10 

ἐστιν 5 μαχομένη πρὸς τὴν προβολὴν, 5 δευτέρα τοῦ 
κατηγόρου" αὕτη δὲ ἡ δευτέρα διάνοια, ü ἀπὸ rob xa- 
τηγόρου, ἐκλείπει ἐπὶ τοῦ τὸν υἱὸν φονεύσαντος ζητή- 

ματος" προείπωμεν δὲ, ὅτε ovx ἀεὶ ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅταν 
ἔνδοξον ἔχωμεν πρόσωπον " δύναται γὰρ τότε ὃ διώχων 15 

διαβάλλειν τὴν γνώμην. C 

“Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Διὰ τοῦτο τοῦ 
διώχοντος ὀνημάζεται , ἐπειδὴ αὐτὸς τὴν τοῦ φεύγοντος 

ἐξετάξει γνώμην * οἷον ὅτι προδοῦναι βουλόμενος ἔ δτέμες 
τὸ τεῖχος, ἢ δὲ νίχη τοῦ ἀτρατοῦ γέγονεν" οὕτω γὰρ 30 

τῇ διανοίᾳ ταύτῃ γρώμενος διχατήγορος τὴν» ᾿ἰσχὺν λύ- 

ge» τῆς ἀντιϑέσεως, xol πάλιν ἐν μεταστάσει, ὅτι τὴν 

ἔξαδον ἀνεβάλου xoà τὴν πρεαβείαν «τοῖς ἐχγϑροῖς μὲν 
τὸν καιρὸν χαριζόμενος, ἡμᾶς δὲ βλάψας χαὶ τῶν ἀπὸ 
τῆς. πρεσβείας καλῶν ἀποστερῆσαι τῷ βράδει βουλόμε- 35 
γος" καὶ ἐν ἀντεγχλήματι παλιν, ὅτι κατέσχαψας τὴν 

ἀποστᾶσαν πόλιν, Σ ὦ στρατηγὲ, οὗ σωφρονισμοῦ χά- 

οιν, οὐδ᾽ ἵνα, ὡς λέγεις, ὠφελήσῃς, ἀλλ᾽ ἵνα ἔρημον 

16 Thuc. III. 41 — 48. 

4 Ald. ὅτι ἀπέχτεινας τὸν υἱὸν. Par, ὅτι κατέσκαψας τὴν ἀπο- 

σεᾶσαν πόλιν, manu recenti superscriptum: ἀπέκτεινας τὸν υἱὸν. 
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ἧτταν. eixóreg du, εἴπερ εὖ φρονοῦσιν, δρίξοινέο v4x37y* 
“προσαπαξ μὲν γὰρ ἔδοξαν ἀτυχῆσαι τῇ συμβολῇ, &v- 
αλώτους δὲ ἡμᾶς ἔχουσι. τὸν λοιπὸν ἅπαντα χρόνον, 

ὁπότε βούλοιντο" ἐν αὐτρῖς γάρ ἐστιν ἐπελϑεῖν ὅτε ϑέ- 

ὁλοιδν, καὶ λῳβεῖν τὴν πόλιν ov χαϑεστηχότος ἐμποδὼν 
τοῦ φυλάττοντος, ὁπότε τὸ φυλαχτήριον τεῖχος περὸς 
τοῦ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν χοινῶν ἔχοντῃς Óuxong* o δὲ 
φεύγων ἐρεῖ" μικρὸν μὲν τοῦ τείχους ἔβλαψα μέρος, ὃ 
σαάλεν εὐτελέσιν ἀναλώμασι ὁζον ἀνοιχοδομηϑήσεταε" 

40 ἄλλως τε σχολάξουσι λοιτὸν ἀπὸ τοῦ πολέμου καὶ ταῖς 
διὰ τὴν δἰρήνην εὐποροῦσι προσόδοις" τοὺς δὲ πολεμείους 

ἐπιχρατοῦντας καὶ λιμῷ 3 χαὶ πολέμῳ φϑείροντας ἀπ- 
ἐσωσάμην" σωτηρίαν δὲ ὁμοῦ xal δόξαν " τῇ πόλεε στε- 

'" ριδποίησα, καὶ ἀσφάλειαν τοῦ λοιποῦ χρόνον" τὴν γὰρ 
4 τόλμαν ἡμῶν καὶ τὴν ἀπροσδόχητον ἐπιχείρησιν καὶ τὴν 

ἀνδρείαν εἰδότος οἱ δυσμενεῖς ovx ἔτι στρατεύουσιν ἐφ᾿ 
ἡμᾶς" ποία γὰρ ἐλπὶς αὐτοῖς καταλείπεται νίκης, δὲ νῦν 

οὕτως ἐπωιρατοῦντες καὶ πάσῃ παρασκευῇ παρ᾽ ἐλπίδα 
πᾶσαν πεπτώκασιν " vi δὲ αὐτῶν τραπέντες ἀπῆλϑον ; 

S0 ἀγαπῶντες εἰ γυμνοὶ τῶν ὅπλων “σωθήσονται, μὴ λιμῷ 
ι διαφϑαρεῖεν. αὐτοὶ χαὶ ὅπλοις, ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπειλημμένοι, 

καὶ χοπτόμενοε μὲν .τοῖς ὅπλοις, σπάνϑι δὲ τῶν ἀνα- 
γκαίων περεκλειόμενοι . οὐχ ἐν πάσῃ δὲ ἀντιϑετιχῇ ἐμε-- 

sinis τὸ πρός τι, ἀλλ᾽ ὅπου ἂν εὑρεϑείη ἀντιστατι- 

45 xoy* ἐπὶ. γὰρ τοῦ πρεσβευτοῦ μὴ ἐπεξελϑόντος διὰ τὸ 
μὴ λαβεῖν τὰ ἐφόδια ποῖον ἔχομεν εἰπεῖν ἀντιστατιχόν; 

* οὐχοῦν συνεκλείπει καὶ τὸ ngog τι" ἐπ᾽ ἐχείνης δὲ τῆς 

ἔπὶ καιρὸν μεταστάσεως, ὅπου Aoxibauos κρίνεται ava- 
ξεύξας πὸ τῆς Arrixne διὰ τὸ λοιμώττοντας εὑρεῖν 

30 43 jvajote ; ἐμπίπτει ἀντιστατικὸν, ὅτι δὴ εὐηργέτησα, * 
ἵνα μὴ μεταλάβῃ τὸ στράτευμα τοῦ νοσήματος" ὅϑεν 

3 ) AH. λοιμῷ, 3 Ald. δόξῃ. 4 Ald. εὑεργέτησα. 
2e .70058 1 
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τὸ πρός τι ἐμπίπτει, ὅτι μεῖζον τοῦ δῃῶσαι 3 τὴν Arri- 
xim τὸ μὴ νοσῆσαι τὸ ἡμέτερον στράτευμα, ὥστε δὐηρ- 

γέτηκα 5 πλέον ἥπερ ἡδίκηχα. 

“Ὁ βίαιος ὅρος ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν" γνωριμώτερον δέξἔσται τὸ 
κεφάλαιον ἐπὶ τοῦδε τοῦ ζητήματος " ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ συμ- 5 
βουλεύων ὃ στρατηγὸς ἐξιέναι καὶ μάχεσϑαι οὐκ ἔπεισε" διέκοψε 

λαϑὼν μέρος τι τοῦ τείχους καὶ νενικήκασι μὲν ἐξελϑόντες, δημο- 

σίων δὲ ὕστερον φεύγει" ὅ οὗν βίαιος ὅρος, εἶ μηδὲ νίκη τοῦτο, 

, ἀλλ᾽ ἅλωσις πόλεως xal κατασχαφή᾽ καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος 

ὡς ἑτέρως, εἰ μὴ διακόψαε τεῖχος τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ στῆσαι 40 
σεεπτωκός. ᾿ 

Μαρκελλίνου. “Ο' βίαιος, φησὶν, ὅρος ἀμφοτέρων 

ἐστίν" ὁ μὲν γὰρ κατήγορος λέγει βιαζόμενος, οὐδὲ sU- 

ἐργέτημα τοῦτο" εἰ γὰρ τὸ τεῖχος χαϑήρηται τῆς πύλεως, 
τῆς νίχης ὄφελος οὐδὲν" ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐδὲ ἀδικη- 15 

μα τοῦτο" τί γάρ ἐστι τὸ χαϑελεῖν μέρος ἢ τι τοῦ τεί- 
χους βραχὺ, τοῦ ἐπηρτημένου παρελϑόντος δεινοῦ" οὐχ 
ἔτι γὰρ οὐδὲ τείχους δεόμεϑα αὐτόματον ἡμῖν χαὶ φυ- 

σικὸν xol ἀδάπανον τεῖχος ἡ ἀνδρεία χαὶ τὸ γενόμε- ᾿ 
γον τρόπαιον" ταῦτα ἡμῖν φυλάττει τὴν πόλιν κάλλιον 10 
τοῦ τείχους, εἰ καὶ ἀδαμαάντινον ὑπάρχϑι τὸ τεῖχος" πά- 
λιν δὲ, ὅπου ἀντιστατικόν ἐστιν, ἐμπίπτει τὸ κεφάλαιον" 
εἰ δὲ μὴ τῆς ὕλης ἡ φύσις ὑφαιρεῖται τὴν ἐξέτασιν 
αὑτοῦ. 

48 
*H ϑέσις οὖν͵ ἕπεται ἀκολοαύϑως, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν πάντα ὃν 986 

ἐγχωρῇ τρόπον εὖ ποιεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἀκόντων ἐνίοτε τῶν πολι- 

τῶν δι᾿ ἄγνοιαν τοῦ βελείστου, καὶ βλάπτειν μικρὰ ἀντὶ μεγάλων" 
κοινὸν γὰρ τοῦτο ἐν πάσῃ * ἀντιϑέσει. 

Μαρκελλίνου. Ἔστι μὲν τὸ χεφάλαιον τοῦ φεύ- 
yovrog*. κατωσλευάξενε δὲ ἐν αὐτῷ, ὅτι πραχτέον τὸν 90 

.5 Ald, διῶσα. 6 Ald. εὑεργέτηκα. 1 Ald. πᾶσι. 
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τὰ GUTQ ἐπὶ πωσῶν τῶν ἀφτιδετιχῶσ͵ οὔχιαν GR τεχυν- 
χων τὸ fitv tr ἀντισεάσεω;, TOC ἕσαε περὶ Ó ὅκαιο- 
Ove ἢ ἐδιωτιχσδ. Τῶν ἐπιγραταμένων τέχνην 
ὀητουρφεχήν. dtoty ἁμαρτήμασε Δισονχεανὸν VXo2cA- 

25 πε, * χωζῶς * τε τὸ περὶ στάσεων τέχνην ἐπι; εάτανει 
ζητορισὴν, xoi νῦν ἀχαίρως εἴδη χαχῶ; τῶν ἀντιδετε- 
κῶν παραδιδόντα. Καϑάπερ χαὶ ἡμεῖς ἐν ἄντε- 
λήγε 4 Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διπλῶν φησιν ἀντιλήψεων 

δύο divos τά ἀντιληπτιχὰ xal τὰ χρώματα. 

9$ «Συριανοῦ,. Eig ΜἭ),νουχιανὸν αἰνίττεταε" αὐτὸς 
yág εἶπεν εἴδη 5 ἀντιστάσεως χαὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑε- 
τικῶν, οὐχὶ τῇ τῶν χεραλαίων ἐναλλαγῇ ἢ τῷ πλεονα- 
σμῷ τὴν τῶν εἰδῶν ἀποτελοῦντα 7 διαφοράν" ἀλλὰ τῷ 
δημοσίῳ καὶ ἰδιωτιχῷ καὶ τῷ ix τούτων μιχτῷ, ὅπερ 
fup cuo 

3 Ald, τό, 5 Ald, παρά, 4 Ald. ὑποκάλει. 5 Ald. καλῶς. 

0 ΑΜ, 555. κα, καὶ ex Par, recepi, 7 Ald. ἀποτελοῦντες, scr. ἄποτε- 
loveso vol ἀποτελῶν, 8 καὶ τῷ ἐκ τούτων μικτῷ Ald. om. 
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ἀδικημάτων διαφορὰ, ἀλλ᾽ οὐχὶ στάσεως εἴδη" 9 εἰ δὲ 
τις ἐρεῖ, πῶς οὖν «αἱ ἀντιϑετιχαὶ τοῖς αὐτοῖς τεμνόμε- 

γα κεφαλαίοις διαφορὰν ἔγουσιν εἰδῶν, ἡ μὲν γὰρ στά- 

, σις αὐτῶν ἀντίστασις, ἡ δὲ ἀντέγχλημα καὶ ἑξῆς, ἐροῦ- 

μεν, ὅτι χἂν τοῖς αὐτοῖς τέμνωνται *? χεφαλαίοις, ἀλλ᾽ δ 

οὖν ἔχουσε xal παραλλάττον ἑκάστη τούτων κεφάλαιον 

πρὸς τὴν πρὸ αὑτῆς, τὸ xol τὴν στάσιν χαρακτηρίζον" 
ἡ μὲν ἀντίστασις τὸ ἀντιστατιχὸν, ἢ δὲ ἀντέγκλησις τὸ 
ἀντεγχληματιχὸγ καὶ ἑξῆς ὁμοίως. Οἱ μέντοι εἴδη διά- 
φορα τὸ ἰδιωτικὸν καὶ “δημόσιον κἀὶ τὸ μικτὸν φάσχον- 10 

τες ἰδιωτιχὸν μὲν λέγουσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν ἵππον 

τὸν ἴδιον δεσπότην ὑπεξαγαγόντα ** τοῖς πολεμίοις, ἀπο- 
'σφάξαντος xoci χρινομένου βλαβης" δημόσιον δὲ, ὡς ἐπὶ 
τοῦ κατασχάψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος". μικτὸν δὲ, 

ὡς ἐπὶ τούτου!" τύραννος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως μετ- 15 

ἐπέμψατο μειράκιον ὡραῖον, ἀπειλῶν πόλεμον εἰ μὴ λά- 
βοι" οὐχ ἔδωχεν ἡ πόλις, ἐστράτευσεν ὁ τύραννος" πολε- 
ορχίας οὔσης ὁ πατὴρ σφάξας τὸν παῖδα ἔῤῥιψε πρὸ 

τοῦ τείχους" ϑεασάμενος ὁ τύραννος ἀνεχώρηδε, καὶ μετὰ 

ταῦτα χρένεται 0, πατὴρ δημοσίων" αὕτη μιχτὴ τυγχά- 40 
ys" ἔγχει yaQ TL xe: ἴδιον ἀδίχημα, τὸν φόνον τοῦ noi 
"δὸς, .xei δημόσιον ὅτε τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ὑπὲρ οὗ γὰρ 

εἵλετο πόλεμον ἣ᾽ πόλιες , xe Das ἀϑλον αὐτὸν ποιου- 

μέγ, τοῦτον παρὰ γνώμην τῆς πόλεως ἐφόνευσεν" καὶ 

τὸ ἀντυϑετικὸν κδράλαϊον τοιοῦτον, ὅτι καὶ τῇ mole 15 

συψήνεγκεν TO . ταλευτῆσαι τὸ μειράχιον, ἀπήλλαχται γὰρ 

πολέμου χαὶ πολιορχίας " καὶ αὐτῷ τῷ 'παιδί" ταῦτα μὲν 
οὖν οὐ βούλεται εἴδη. 0 Βρμογένης, wg ἔφαμεν" ἄλλοι 
δὲ βοηϑοῦντες Μινουκιανῷ φασιν εἴδη αὐτὰ εἶναι" ἔχοι- 
σι γὰρ τῶν κεφαλαίων διαφορὰν. καὶ πλεονασμὸν καὶ 30 
ἔνδειαν" αὐτίχα inl μὲν τῶν δημοσίων 0 ὅρος ἐμ- 

" 9 Ald. ἤδη. 410 Ald. τέμνοντάι. 11 Ald. τοῦ τὸν ἴδιον 

ὃ. ὑπεξαγαγόντος. delevi τοῦ, et scripsi ὑπεξαγαγόντα. 
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ὥσπερ. ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀντιϑετικῶν ὁμυλογῇ μὲν ὁ 
φεύγων πεποιηχέναε τὸ ἀδίχημα, ἄχων δὲ αὑτὸ φἔσχῃ 

πεποιηχέναι, ἀναφέρων τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὰ πάϑη τῆς ψυ- 
᾿ χῆς, ἐπὶ μέϑην , ἔρωτα, ἔλεον, ἄγνοιαν, φόβον, ὃρ; ἣν, 

δ καὶ ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη, γίνεται δὲ συγχγνώ- 
pm καὶ ὅτ᾽ ἂν εἰς ἀσθένειαν γήρως xoi Or ἂν ἔσεὶς δε- 
σπότην ἢ τι τοιοῦτον ἀναφέρωμεν. τινὲς δέ * φασιν 
τούτῳ διαφέρειν τὴν μετάστασιν τῆς συγγνώμης ,. T9 

ὑπευϑύνῳ xoi ἀνευϑύνῳ᾽ τὸ μὲν γὰρ εἰς ὑπεύϑυνόν τι 

40 δυνάμενον γεχέσϑανι πρᾶγμα Y) πρόσωπον ἀναφέρον ? 
τὴν αἰτίαν μεταστατιχόν φασιν" τὸ δὲ εἰς ἀνεύϑυνον 
συγγνωμονικόν" τινὲς δὲ χαὶ τὰ εἰς ἀνεύϑυνον καὶ τὰ 
εἰς 6 ὑπεύϑυνον ἀναφέροντα μεταστατιχά 7 φασιν" τὰ 
δὲ εἴς τι πάϑος τῆς ψυχῆς Ovyyvonowixd. ἰστέον μέν- 

45 τοι, ὡς τὸ τῶν βασάνων xcu τοῦ χειμῶνος οὗ μὲν ἄλλοι 

συγγνώμην εἶναι τὸ τοιοῦτό φασιν, τῷ ψυχιχὸν ἐνταῦ- 
Oa χινεῖσϑαι πάϑος, τὸν φόβον, Μιψουχιανὸς δὲ τὴ 
μεταστάσει προσνέμει ταῦτα ὡς κχαὶ τῶν ἔξωϑεν ὄντα" 

δοχοῦσε γοῦν οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τοῦτο ὃ συμβαΐένειεν τῷ 
20 τοχνιχῷ δῆλον γὰρ ὡς συγγνώμη ἐστὶν ἡ βάσανος, τῷ εἶναι 

ἀνεύϑυνον, ὁ μέντοι Μινουχιανὸς καὶ χατὰ τοῦτο ivay- 
τιοῦται. Καὶ ἔσως ταῦτα οὐ καχῶς" ζητητέον, τί 

δήποτε τὸν ἐχείνων δεχόμενος λόγον, αὐτὸς εἰσήνεγχεν 
ἕτερον. εἴπερ γὰρ μὴ δέχεται, τί μὴ διαῤῥήδην ἀντεῖπεν" 

46 τῷ γὰρ ἀντειπεῖν μὲν ; μὴ. ? λύειν δὲ τὸ ἁμάρτημα δυ- 
oiv ϑάτερον ἡ ἀγνοίας ovx ἐχφεύξεται ἢ φϑόνου " ἀλλά 
φαμεν, ὅτι εὔλογον ἔχει τὴν συγχατάϑεσιν" ἤσϑετο γὰρ 
καὶ τὸν !? ἐχείνων λόγον, τῷ οἰχείῳ σχοπῷ συμφερόμε- 

vov, 3 

4 Par. τινὲς δέ φῆσι τούτῳ διαφ. τὴν urractaoí» φασι v. σ 

5.Ald. ἀναφέρων. 6 εἰς inserui, quamvis absit ab Ald. et 
Par: 7 Ald. μεταστατικόγ. 8 Ald. τὸ. 9 μὴ Ald. om. 

40 Ald. τῶν ἐκείνων λόγων. 
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vov, τὸ δὲ αἰσϑανόμενον. τῶν χακῶς λεγομένων καὶ μὴ 

ἀντιτείνειν ἐπιειχείας, οὐ μέμψεως" ἀλλὰ πῶς τοῦτο 

ἐροῦμεν; ὁ μὲν τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως τῷ 

ὑπευϑύνῳ καὶ ἀνευϑύνῳ ἐχώρισεν, οἱ δὲ, ὧν καὶ M 
νουχιανὸς, τὰ ἔξωϑεν ἄγοντα τὸ ἀδίκημα καὶ τὰ εἴς τι ὅ 

πάϑος ψυχῆς ἀναφέροντα, ὅπερ ταὐτὸν τῷ ἀνευϑύνῳ 
καὶ ὑπευϑύνῳ᾽ ἀνεύϑυνα γὰρ τὰ ψυχικά" ἐπειδὴ δὴ χαὶ 
χειμὼν καὶ βάσανοι, χἂν ἔξωϑεν, ὅμως φοβεῖ τὴν 
ψυχὴν καὶ χαταπλήττει, ἔδοξε διὰ τοῦτο διαφωνεῖν 
Muvovxiayóg ἙἭ,μογένει᾽ ὃ μὲν γὰρ τῶν ἔξωϑεν εἶναι 10 
μετασζατιχάὰ φησιν, ὃ δὲ τῷ * πάϑος ψυχικὸν χινεῖν 
συγγνωμογικά φησιν αὑτά. ᾿Εζήτηααν δὲ τινες καὶ τοῦ- | 

το, διατί φησιν ὃ τεχνικὸς μηδὲν Oeqégety τὴν Uvyyva- 
μὴν τῆς μεταστάσεως, εἰ μὴ μόνον ὀνόματι" εἰ μὲν yàg ἡ 
μηδὲν διαφέρουσιν ἀλλήλων, τί κἀνταῦϑα κἀν τῇ με- 16 
ϑόδῳ τοσοῦτον περὶ αὐτῶν χατέτεινε λόγον; εἰ δὲ δια- 
φέρουσι, τί 'μὴ καὶ πρᾶγμα διάφορον iv ἀμφοτέροις 
eivai φησιν; ἀλλὰ φήσομεν ἡμεῖς πρὸς τοῦτο, ὅτι OU 

πρὸς τὴν φύσιν αὑτῶν ἀφορῶν ταὐτά φησιν, ἀλλὰ 
πρὸς τὴν διαίρεσιν" καὶ γὰρ bv μεταστάσει φησὶν ἐμ- 20 
πίπτειν τὸ συγγνωμονιχὸν καὶ τὸ μεταστατιχὸν, καὶ tO 
γε μεῖζον ἔστιν ὅτε καὶ ἐπὶ συγγνώμης οὗ χρώμεϑα πλα- | 
τέως τῇ συγγνώμῃ, «AX ὅσον ἐφαψάμενοι μόνον εὖ» 
ϑέως ἐπὶ τὴν μετάστασιν μεταβαίνομεν" τοῦτο δὲ rive- 

ται," ὅτ᾽ ἂν ἔνδοξον ἢ ῇ τὸ πρόσωπον" ἀρ᾽ οὖν, φήσει 25 

τις, οὗδὲν᾽ χατὰ τὴν διαίρεσιν διαφέρουσι; λέγομεν τοί- 
γυν, ὅτι xata μὲν 'τὴν διαίρεσιν οὐδὲν, χατὰ δὲ τὴν 
χρῆσιν, ναὶ" ἐφ᾽ ἑκατέραις γὰρ στάσεσι τῷ χυριωτέρῳ 
χεφαλαίῳ χρησόμεϑα" ἐν μεταστάσεις μὲν μεταστατιχῷ, 

, συγγνωμονιχῷ δὲ ἐν συγγνώμῃ" ἐπειδὴ δὲ ἀναιδές ἐστι 39 
τὸ ἠδικηχότα τινὰ φανερῶς συγγνώμην αἰτεῖν, μεϑόδῳ 

11 Ald.' τὸ, 

Rhetor. IV. 4A 
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τινὶ δεῖ τῷ κεφαλαίῳ χρήσασϑαι xol πρῶτον μὲν Oei- 

ψαι τὸ xar 132 ἐπαγγελίαν τοῦ. μέλλοντος, οἷον ὅτε νῦν 
διαφυγὼν “αὖϑις ὑμῖν χρήσιμος ἔσομαι" ἔπειτα éx πα- 
ραδείγματας τοῦτο πιστώσασϑαι, Ott πολλοὶ πολλάχες 

5 τὸ πρῶτον δόξαντες ἀδιχεῖν ἀγαϑοὶ τελευταῖον γεγόνα- 

σιν" οἷον Θεμιστοχλῆς τὸ ἱπρῶτον συνέζηχεν ἀσωτέᾳ" 
σοφίᾳ τὸ τελευταῖον πάντας παρῆλθεν" εἶτα «Αλκεβιά- 
δης καὶ εἴ τις ἄλλος, καὶ ὡς, εἰ τὸ πρῶτον ἁμαρτὼν 
ἀνῃρέϑῃ, οὐκ ἂν ἔμελλον τῆς Θεμιστολλέους σοφίας a- 

40 πόνασϑαι" δεύτερον ix τῆς τῶν διχαστῶν εὐνοίας, “ὅτι 

. φιλανϑρωπεύεσθαι τοῖς ἁμαρτάνουσιν εἰώϑασιν Gstay- 
r&g" εἰ yGQ' οὐχ ἐφιλανθϑρωπεύεσθϑε, οὐδεὶς ἀνθρώπων 
ὑπελέλειπτο" χοινὸν γὰρ τῆς ἀνϑρωπίνης φύσεως τὸ 
πλημμελεῖν" εἶτα πλατυνοῦμεν -ὡς ἐχ παραδείγματος τὸν 

- 46 τῆς φιλανθρωπίας λόγον. ᾿Ιστέον δὲ; ὡς πᾶσα στάσις 

ἀντιϑετιχὴ διχανικὴ ἐστιν. Ζητητέον δὲ, διατί εἴγε πᾶν- 
. ταχοῦ τὸ πρῶτον ζήτημα γχαραχτηρίζεν τὴν στάσιν, iv 
ταῖς ἀντιϑετιχαῖς ὁ ὅρος προτάττεται τοῦ ἀντιϑετικοῦ. 
καί φαμεν, ὅτι παραγραφιχοῦ τάξιν ἐπέχει ἐνταῦϑα ὃ 

20 ὅρος" ἐπειδή οὖν φύσει πρὸ τῆς εὐϑυδικίας χαὶ ἀπολο- 

γίας ἐστὶ τὸ παρα) γράφεσϑαι τὴν χρίσιν, εἰκότως ὃ ὅρος 
προτέταχται τῶν ἑξῆς κεφαλαίων. 

b 

Μαρκελλίνου. Οὐκ ἀγνοῶ, φησὶν, ὡς τινες 

τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως οὐ τῷ 1} ἀνευϑύ- 
$5 v0 καὶ ὑπευϑύνῳ διορίζουσιν" oi δὲ φασιν, ὅτι Mi- 

γουχιανὸς διαχωρίξζει τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως 
οὗ τῷ ἀνευϑύνῳ καὶ ὑπευϑύνῳ, ὥσπερ διωρισάμην ἐγὼ, 
ἀλλὰ μόνῳ τῷ 14 τὴν μετάστασιν γενέσϑαι , ὅτ᾽ ἂν ἐπὶ 
τῶν ἔξωϑεν ὃ φεύγων ἀνενέγκῃ τὴν αἰτίαν ἢ πρέ σω- 

80 πὸν ἢ πρᾶγμα καὶ ὑπεύϑυνον καὶ ἀνεύϑυνον᾽ τὴν δὲ 

᾿ 42 Ald. καὶ. 45 Ald. οὕτω, h. 1. et paullo post 1. 27. 44 

τῷ Ald. om. 
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συγγνώμην, 0T ἂν εἰς πάϑη μόνα ψυχῆς, ἢ ἢ ἔλεον, ἢ 
ἔρωτα, ἢ ἄγνοιαν, ἢ ὀργὴν, ἢ φόβον φυσικὸν , οὐχ ἴδω. 

ϑὲν προσγενόμενον" xal oU μέμφομαι, φησὶ, τὸν οὕτω 

διαιροῦντα, δοχεῖ γὰρ καὶ ἐμοὶ χαλῶς λέγειν. 

* 
"Er, περὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν. 

Περὶ ἀντιστάσεως. 

Συριανοῦ. Μετὰ τὴν ἀντίληψιν ἀχολούϑως ἐπὶ 
τὰς ἀντιϑετικὰς μετιέναν στάσϑδις εὔλογον" εἰ γὰρ αἱ 290 
τέσσαρες ἀντιϑετικαὶ σὺν τῇ. ἀντιλήψει δικαιολογικαὶ 
καλοῦνται; " ἀναγχαῖον ἂν e εὐθέως, τῇ ἀντιλήψει 

ταύτας ἐπάγειν' ὧν πρώτην ταχτέον . τὴν ἀντίστασιν, 
ἥτις ὠνόμασται 2 ἀπὸ τοῦ ἀντιτιϑέναν καὶ ἀνϑιστᾷν 
τῷ ἐγκαλουμένῳ ἀδικήματι δὑεργέτημα" ὁρίζεται 3 δὲ αὖ- 
— — — 

1 Ven. addit: ὡς τὰς περὶ τρόπου τοῦ. φεύγοντος περιέχουσαι 
δικαιολογίας. . 2 Ven. ὠνόμασται μὲν οὕτω. δ. Ven. 'Ogl &- 

ται δὲ αὐτὴν Murowuavóg μὲν οὕτως" ἀντίστασίς ἐστιν ἣ ἔχουσα 

φαῦλόν τι καὶ καλόν" ἔσται δὲ οὗτος μύτε ἐκ γένους ὧν καὶ δια- 

φορῶν, ὡς εἶναι τέλειον ὅρον, μήτε ὑπογραφή τις ὦν" oi γὰρ ὗπο- 

γραφαὶ, εἰ καὶ μὴ τὴν οὐσίαν σημαίνουσι τῶν ὑποκειμένων, ἀλλ᾽ 

οὖν 1010» τι πάντως αὐτῶν περιλαμβάνουσι" τὸ δὲ πρὸς Miwovxia- 
γὸν εἰρημένον στοχασμῶν τε ἐδίοις καὶ ἀντιλήψει καὶ μεταλήψει ἂρ- 
μόσει" καὶ γὰρ ἐν στοχασμῷ εὑρεθήσεται φαῦλόν τι καὶ καλὸν, ὡς 
ἐπὶ Περικλέους τοῦ λέγοντος ὑπὲρ τῆς πόλεως, παρεσκευάσθαι τὰς 

᾿πανοπλίας, καὶ ἐν ἀντιλήψει, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν 
ἀνελόντος, καὶ ἐν μεταλήψει, “ὥς ἐπὶ τῆς ἱερείας, τῆς ἐν ἱερῷ τὸν 
τύραννον ἀνελούσης. «Ἑρμογένης δὲ καὶ Μητροφάνης οὕτως δρίζον.- 

ται τὴν ἀντίληψιν — — — γεγενημένον" ἔχει δὲ. καὶ οὗτος ἀτελῶς" 

οὔτε γὰρ ἐκ γέρους do: καὶ διαφορῶν, καὶ πότε γίνεται ἂντιστα- 
τικὸν πρόβλημα, οὗ τὶ ἐστιν ἀπεφήνατο" " δὲ τελείως ἔχων τῆς«Χν- 

τιστάσεως C ὅρος ἐστὶν οὗτος --- — — — .- — ἀδικήματος" ἴδιον δὲ 

ἴῃς ἀγτιστάσεώς ἐστιν τὸ (Cod. rov) δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἰἀδικήματος & ἀντιτι- 

ϑέναι μεῖζον εὐεργέτημα γεγενημένον, ὡς ὁ τὸν ἵππον ἀνελων, κι v. 4. 

΄ 44 e? 

10 
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τὴν Ἑρμογένης καὶ Μητροφάνης οὕτως, Or ἄν ὁμολο- 
γῶν ὃ φεύγων τὸ πεπραγμένον ἀντιτιϑῇ δι᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ἀδικήματος εὐεργέτημα Te γεγενημένον᾽ ἔχει δὲ ^ ἀτε- 
λῶς, οὐ yàg τί ἐστι λέγει, ἀλλὰ πῶς καὶ πότε γένεται 

b ἀντιστατιχὸν πρόβλημα" ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς «vri- 

στάσεως ὅρος " οὗτός ἐστι" στάσις πολιτιχοῦ πραγμα- 
τος τῶν ἐπὶ μέρους, καϑ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ 
γεγενημένον ἀντιτίϑησιν εὐεργέτημα μεῖξον δι᾽ αὑτοῦ 
πεπραγμένον. TOU ἀδιχήματορ᾽ ὡς ὃ τὸν ἵππον ἀνελὼν 

49 ἀντιτίϑησι τοῦ δεσπότου τὴν σωτηρίαν" ὃ δὲ τὸ τοῖχος 

χατασχάψας στρατηγὸς τὴν κατὰ πολεμίων νίχην" τὸ γὰρ 

τς λέγειν ἴδιον εἶναι ἀντιστάσεως τὸ ἀμφότερα ὁμολοχεῖ- 
σϑαι,9 τό rs ἀδίκημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, κοινόν ἐστε 

καὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑετιχῶν'" ἀποροῦοι δέ τινες πρὸς 
45 τοῦτο λέγοντες, εἰ ἄμφω ὁμολογεῖται ? xal οὐδεμέα τις 

ἐν αὑτῇ ὃ γίνεται ζήτησις, ἀσύστατον ἄρα" πρὸς οὕς 

ἐροῦμεν, ὅτι κατὰ μὲν τὸν τοῦ φεύγοντος λόγον ἀμᾳφό- 
τέρα, δοχεῖ ὁμολογεῖσϑαι" ? χατὰ δὲ τὸν τοῦ διώχοντος, 

τὸ μὲν ἀδίκημα φανερόν ἐστι, τὸ δὲ δοχοῦν εὐεργέτημα 

40 δι᾿ ἕτερον πεπράχϑαι λέγεται" Ἶ5 ὡς ἐπὶ τοῦ κατασχα- 

ψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος ** xol νιχήσαντος" ἢ μὲν 
καϑαίρεσις τοῦ τείχους φανερὰ, ἡ δὲ νίχη ἀμφισβητεῖ- 
ται πότερα διὰ τὸν στρατηγὸν ἢ διὰ τὴν εὐτολμίαν 
τῶν πολιτῶν γέγονεν" ἔτι γε μὲν οὐδὲ ὡς ἀδίχημα τὸ 

35 γεγονὸς ὃ φεύγων ὁμολογεῖ πεπραχέναι, 2 ἀλλὰ τῆς 
εὐεργεσίας ἀρχὴν ὁρίζεται τὸ εὐθυνόμενον, ὥστε ἀρεφό- 

τερον τὸ μὲν ὠφελοῦν αὐτοὺς ὡς πρόδηλον ἐξετάζουσε" 

τὸ δὲ ἐναντιούμενον, εἰ χαὶ φανερὸν εἶναι δοχεῖ, ἀλλ᾽ 

4 δὲ Ald. om. 5 Ald. ὁ ὄρος. 6 Ven. ὡμολογῆσϑαε ἐν 
αὐτῇ. 7 Ven. ὡμολόγητα. 8 Ald. et Par. ἐν αὐτῷ, Ven. 
ἐν αὐτῇ 9 Ven. ὡμολογῆςϑαι. 10 Ven. φαίνεται. 414 τὸ 
τεῖχος ex Ven, inserui, in Ald, et Par. deest. 12 Ald. szs- 
πράχϑαι (sie scribit. constanter), 
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ἐφ᾽ ὃ βούλονται μετάγουσιν" εἴδη δὲ ἢ ἀντίστασις οὐκ 
ἐπιδέχεται, διότε οὐδὲ τὰ εἰδοποιοῦντα ἐν ταῖς στάσεσιν 
ἐν αὐτῇ ἐμπίπτει, φημὶ δὴ κεφαλαίων 13 πλεονασμὸν 
ἢ ἔλλειψιν ?* ἢ rali διάφορον, ἅπερ πολλάκις ἔφαμεν 
τὴν ἑτερότητα τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζε- 5 
σϑαι" τρόποι δὲ ἀντιστατιχῶν προβλημάτων εἰσὶ τρεῖς" 
ὃ μὲν 15 περὶ ἰδιωτικῶν ἐστιν, ὃ δὲ περὶ δημοσίων, ὃ 

δὲ περὶ δημοσίων ἅμα καὶ ἰδιωτικῶν, 16 περὶ ὧν ἤδη εἴ- 

πομεν" διαιρεῖται δὲ ἡ ἀντίστασις χεφαλαίοις τοῖσδε, 

προβολῇ χοινῇ, γνώμῃ τοῦ φεύγοντος, τοῖς am ἀρχῆς 10 
ἄχρι τέλους τοῦ κατηγόρου, ἀντιστάσει τοῦ φεύγοντος, 
μεταλήψει τοῦ χατηγόρου, μεταστάσει, ὅτε ἐμπίπτει. 
TOU φεΐγοντος. ἰστέον γὰρ, ὅτι μύνη τῶν ἀντιϑετικῶν 

ἡ Ἶ μετάστασις συμπλέχεται 18 τῇ ἀντιστάσει" οὐχ ἀεὶ, 

ἀλλ᾽ ἐπί τινων προβλημάτων, ὡς ἐπὶ τοῦ χκατασχάψαντος 15 
τὸ τεῖχος στρατηγοῦ, *? τοῖς πρός τι καὶ βιαίῳ ?* ὅρῳ xot- 
γοῖς, μεταλήψει ἐχ προσώπου, ᾿ ̓ ἀντιλήψει" / 7 μὲν οὖν 

προβολὴ xou ἐστε τῷ τὸν μὲν κατήγορον τὸ ἀδίκημα 

45 Ald. et Par, χεφάλαια. Ven. κεφαλαίων. 14 Alf, ἔλατ- 

τον. Ven. et Par. ἔλλειψιν. 15 Ven. ὁ μὲν γὰρ 16 Ven. 
pergit: περὲ ἰδιωτικῶν μὲν, οἷόν τις τὸν ἔποχον εἰς τοὺς πολεμίους 

᾿ἐκκομίζοντα βαλὼν ἀπέχτεινε, καὶ κρίνεται μετὰ ταῦτα ὑπὸ ToU δε- 

σπότου βλάβης περὶ δημοσίων" καὶ πόλεως πὰλιορκουμένης συνεβού- 

Asvev O στρατηγὸς ἐπεξελθεῖν" μὴ δυνηϑεὶς πεῖσαι κατέκοψε μέρος - 

τι τοῦ τείχους , ἐπεξελϑόντες ἐγίκησαν, καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδι- 

κημάώτων ὃ στρατηγός" περὶ δημοσίων δὲ καὶ ἰδιωτικῶν, οἷον τύ- 

, gavvog ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ἤρα κορῆς, ἔπεμψεν αἰτῶν καὶ mó- 

λεμον ἀπειλῶν, εἰ μὴ λάβοι" ἧ πόλις οὖκ ἔδωχεν, ἐπιόντος τοῦ 

τυράννου πολέμου νόμῳ ἀπέκτεινεν ὃ πατὴρ τὴν παῖδα καὶ πρὸ τοῦ 

τείχους ἔῤῥιψεν" ἰδὼν ὃ τύραννος ἀνέζευξεν, καὶ κρίνοται Ó πατὴρ 

φόνου" διαιρεῖται δὲ ἢ ἀντίστασις x. T. À. 47 Ald. et Par. 5 

Om., recepi ex Ven. 18 Ven. ἐμπλόκεται- 19 Ven. add. 

μεταλήψει δευτέρᾳ τοῦ κατηγόρου. 30 Ald. βιαίοις. 

A. —— 
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, αἵὕὔξείν, τὸν δὲ φεύγοντα τὸ εὐεργέτημα ἐν τῇ ἑαυτοῦ 

πρόβολῃ" ἡ δὲ γνώμη ἔστε μὲν, ὡς εἴρηται, τοῦ φεύ- 
γοντὸς, πλατύνεται δὲ τοῖς ix διαιρέσεως σχήμασιν, αὖ- 
τίᾳ δι’ ἣν τοῦτο πέπραχεν, παραδείγμασὶ ; προσώπου 

δ ποιότητι , τοῖς ἐγκωμιαστιχοῖς τύποις, γένει, φύσει, yu 

"AT ἐπιτηδεύμασιν, ἀνάγκῃ, ἐκβάσει τῶν τε νῦν ὄντων 

ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐπελθόντων 321 χαλεπῶν, εἰ μὴ τοῦτο 
ἦν πράξαρ' τὰ δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ϑήσει ὃ xa- 
τήγορος, ρὐχὶ τὸ ἀδίχημα ἀφηγούμενος, πρόδηλον γὰρ 

40 τοῦτο καὶ ὡμολογημένον, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ χατασχευά- 

ἕξων" ὅτι φαύλῃ 3} γνώμῃ τὸ γεγονὸς ὃ φεύγων διαπέ- 
πραχται" εἶτα τὴν ἀντίστασιν τὸ οἰχεῖον τῆς στάσεως 

κδιράλαιον εἰσάξει ὁ φεύγων, τὸ συμφέρον, τὸ διὰ τῆς 
- βλαβὴης γεγονὸς ἐξαίρων, πλατύνεται δὲ ἐκφράσει καὶ 

415 αὐξήσει τοῦ δεινοῦ xoi ϑέσει, γρὴ γὰρ πρότερον ἐξᾶραι 

τῷ λόγῳ τὰ περιστάντα δεινὰ τὴν πόλιν, ἢ τὸν ἄνϑρω- 
vtov τὸν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις μέλλοντα γίνεσϑαι 33 διὰ 
τοῦ ἵππον, καὶ οὕτω τὸ εὐερλέτημα ἐπάγειν, πλατύνον-- 

99] τα τῇ ϑέσει" ἕπεται δὲ ἀντιστάσει 15 μετάληψις λύου- 
| 20 σα αὑτὴν, ἔνστάσει τὰ καὶ ἀντιπαραστάσει πλατυνομένῃ" 

μετὰ δὲ ταῦτα χινήσει στοχαστιχὴν ἀντίϑεσιν ὁ χατήγο- 
ρος, ἥτις ὑπὸ τοῦ φεύγοντος λύεται βουλήσει ?* καὶ δυ- 
γάμει" εἶτα μετάστασις 35 ὑπὸ τοῦ φεύγοντος εἰσάγεταε, 
ὅτε ἐμπίπτει, λέγοντος, ἀλλ᾽ ὁ δῆμος αἴτιος μὴ πεισϑείς" 

35 xai πάλιν ταύτην ὃ κατήγορος λύσει μεταλήψει" χαϑό- 
λου γὰρ τῶν πέντε δικαιολογιχὼν λυτική ἐατιν ἡ μετώ- 
ληψις, πρός τι χοινὰ, τοῦ μὲν μεῖζον ἀποφαινομένουν 
τὸ ἀδίχημα τοῦ εὐεργετήματος, τοῦ δὲ φεύγοντος σερο-- 
κρίνοντος μετὰ κατασχευῆς τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀδική C 

21 Ven. ἐπελϑόντων ἂν. 432 Ven. φαύλῃ τῇ γν.υ 25 Wen. 
γίγνεσθαι. 34 Ven. τῇ ἄντισκ. 45 Ven. (jov. τε xal, 96 
Ven. ἥ μετάστ. 
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τος" ὅρος βίαιος; χοινόρ" τοῦ μὲν μηδ᾽ ὅλως εὐεργέτημά 
tL?" γεγενῆσϑαι παρὰ 28. τοῦ φεύγαντος διαγορεύοντος, 
τοῦ δὲ μηδεμίαν ἀπηντηχέναι βλάβην ἐκ τοῦ γεγονότος 
ἰσχυριζομένου" εἶτα μετάληψις ἐπὶ πρόσωπον κινεῖτάι 
τοῦ 13 χατηγόρου" ἔστι δὲ οὐ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων ὅτ᾽ 5 
ἂν δὲ ἐμπέσῃ, λύεται ἀντιλήψει. ἔστε δ' ὅτε xol oro- 

, T 4 “-- 
, χαστιχὴ ἀντίϑεσις ἐν ἀντιατάσει ἐμσείπτει" οἷον ἐπὶ τοῦ 
στρατηγοῦ, 55 ἀλλ᾽. ἄδηλον εἰ πάντως ἡ νίκη ?* πρὸς 
ἡμῶν ὑπάρξει" ἣν ὃ στρατηγὸς λύσει βουλήσει τε καὶ 
δυνάμει τῶν στρατιωτῶν" ὡς προχινδυνεύειν ἀεὶ 33 βου- 40 
᾿λάμενοι τῆς πατρίδος, οὐκ ἀδύνατος κατὰ πολεμίων ὑπ- 

ἤρχον στήσαι τὰ τρόπαια χαλῶς ἐκπαιδευϑέντες ὑπ᾽ 
ἐμοὶ τὰ πολέμια καὶ τεϑναναι μᾶλλον εὐκλεῶς, ἢ Gv αἷ-. 
σχρὼς ἐπὶ τῶν παραταξδβων αἱραύμενοι. Τοιαύτη niv οὖν 
ἡ τῶν ἀντιστατιχῶν ὑπάρξει διαίρεσις χεφαλαίων, ἱστέον «5 
δὲ, ὅτι τῇ μὲν ἀντιστάσει μετάστασις συνεπιπλέχεται » Τῇ" 
δὲ μεταστάσει συγγνώμη, τῇ δὲ συγγνώμῇῃ καὶ τῷ ἄντεγ-. 

χληματι ἀντίστασις. ἔστι δὲ χἀχεῖνο τὸ ζήτημα ἀντιστα- 
τιχὸν, κἂν ἐνίοις τῶν τεχνογράφων μετάστασις εἶναι 
δοκῇ. ᾿Αρχίδαμος λοιμοῦ “χαταλαβόντος ᾿άϑηνας, ἀνέ- 20 
ξευξε καὶ χρίνεται παρὰ “Σπαρτιάταις δημοσίων" ?? τὸ 
τε γὰρ ἀδίκημα φανερὰν ἐνταῦϑα, τὸ καταλιπεῖν οὑτωσὶ 
τὴν πολεμίαν ἑτοίμως. καὶ τὸ εὐεργέτημα πρόδηλον, τὸ 
μὴ συγχωρῆσαι τῷ στρατεύματι λοιμοῖ πειραϑήναι" ἔτι 
δὲ ἐν μεταστάσει 34 ἐπὶ πρόσωπον. ὑπεύϑυνον ἢ ῥητὸν ss 
ὑπεύϑυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν ὃ φεύγων τοῦ πεπρα- 
γμένου. ὃ δὲ λοιμὸς ἐφ᾽ ὃν ὁ 4quidanog μεταφέρει τὴν, 
αἰτίαν ἀνεύϑυνον. 

27 τι Ven. om. 28 Ald, περὶ, Ven. παρὰ. compendium 
in Par. utrique convenit. 29 Ven. παρὰ τοῦ xar. 50 Ven. 
τοῦ κατασχάψαντος στρατηγοῖ' τὸ τεῖχος. 581 ἢ yx €x Ven, re- 
cepi, in Áld. et Par. deest. 82 ἀεὶ Ven. om. $3 Ven, 
add. ἀδικημάτων. — 84 Von. ἐν τῇ μετ. 

* 

, 
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|. Περὶ μεταστάσεως. 

Συριανοῦ. Τὴν δὲ μετάστασιν Μινουχιανὸς μὲν 
οὕτως ὁρίζεται" ὅτ᾽ ἂν μεταφέρωμεν τὸ ἀδίχημα ἐπὶ 
πρόσωπον, ἢ ῥητὸν ὑπεύϑυνον" 'ἱἙρμογένης * δὲ, 5 ὅταν 

- δὑμολογῶν ὃ φεύγων τὸ ἀδίκημα ἐπὶ πρόσωπον ἢ ῥητὸν 
ὑπεύϑυνον μεταφέρῃ " τὴν αἰτίαν" ὁ δὲ τελείως ἔχων 
τῆς στάσεως ὅρος οὗτός ἐστι" μεταστασίς ἐστι στάσις 

πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, χαϑ᾽ ἣν ὁ qpsv- 
γων ὁμολογῶν τὸ ἀδίχημα ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύϑυνον ἢ 

40 ῥητὸν * ὑπεύϑυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν" ἴδιον δὲ με- 
ταστάσεως τὸ ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύϑυνον ἢ ῥητὸν ὑπεύ- 
Üvvor μεταφέρειν 5 τὴν αἰτίαν, ἐπὶ τὸ πράγμα δὲ μηδέ- 
ποτε, ὡς ““ρχίδαμος ἐπὶ τὸν λοιμόν, πρόσωπον μὲν οὖν 
ὑπεύϑυνόν ἐστι τὸ δυνάμενον δοῦνα; δίκην - ῥητὸν δὲ 

45 ὑπεύϑυνον τὸ λυϑῆναι δυνάμενον. κοινωνεῖ δὲ ἡ 9 us- 
τάστασις ταῖς ἄλλαις ἀντιϑετιχαῖς, πρῶτον μὲν τῷ γέ- 

γει" ποιότης γὰρ καὶ δικαιολογία καὶ ἀντέϑεσὶς γένος 
αὐτῶν" τὸ μὲν εἰδικώτατον 7 ἡ ἀντίῶεσις, τὸ δὲ σὺν 
ἀντιλήψει 7 δικαϊολογία , τὸ δὲ σὺν ἄλλαις πλείοσιν 5 

20 ποιότης. πλὴν γὰρ ἢ στοχασμοῦ, καὶ ὅρου αἱ λοιπαὶ στα- 

σεις ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται. ἔπειτα τῷ ἀμφότερα 
ὁμολογεῖσϑαι, τό τε ἀδίχημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, χοινὸν 

γὰρ καὶ τοῦτο τῶν ἀντιϑετικῶν, διαφέρει δὲ τῶν μὲν ? 
ἀντιϑετιχῶν τῷ 5 ἐπί τι ὑπεύϑυνον τῶν ἔξωϑεν μετα- 

1 “Ἑρμογένῃς δὲ — — ἢ ρητὸν ὑπεύϑυνον Ald, om. recepi ex 
Par. et Ven. 2 δὲ Ven.om., 5 Ald. μεταφέρει. Post αἰτέαν 
Ven. addit: προδήλων δὲ ὄντων κἀνταῦϑα 'τῶν meg? τοὺς ὅρους ἅ- 

μαρτημάτων, ἀπὸ τῆς ἐξετάσεως τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ὅρων, 

περίεργον ἂν εἴη τοὺς αὐτοὺς ἐπειςκυκλεῖν λόγους" ὃ δὲ τελείως ἔχων 
τῆς μεταστάσεως ὅρος ἐστὶν o0. 4 ἢ ῥητὸν ὑπεύϑ. Ven. om. 
5 Ald. μεταφέρει. 6 53 Ven. om. 7 Ven. ἰδιμώτατον. 8 γὰρ 
Áld. om. 9 ui» Ven. om. 410 Ald, τὸ 
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φέρειν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδικήματος" τῆς δὲ ἀντιλήψεως 
τῷ ἐνταῦϑα μὲν τὸ ἀδίχημα ὑπὸ τοῦ φεύχοντος ὁμο- 

λογεῖσϑαι" ἐν δὲ. ἀντιλήψει ἀνεύϑυνον μὲν εἶναι τὸ 

πεπραγμένον παρὰ τρῦ φεύγοντος, διὰ δέ τινα περί- 
 0raOw ὡς ἀδίχημα χρένεσϑαι. εἴδη δὲ διαζορα αὖχ 5 

ἔχεν 7] μετάστασις" ἡ δὲ τῶν χεφαλαίων διαίρεσις ἔστι 
μὲν ἡ αὑτή πως τοῖς ἐν ἀντιστάσει, διαφέρει δὲ τῇ τὰ 
τάξει καὶ τῇ προβολῇ, τῇ μὲν προβολῇ, ὅτι ἐν μὲν τῇ t 
ἀντιστάσει κοινή ἐστιν ἑκατέρων τῶν ἀγωνιζομένων, ἐν 202 

δὲ μεταστάσει μόνοι τοῦ κατηγόρου" τὴ δὲ τάξει, ὅτι 
7 μετάστασις τὸ κεφάλαιον ἐνταῦϑα μετὰ προβολὴν καὶ 
γνώμην xoi τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους πρὸ τῶν λοιπῶν 
τάττεται κεραλαίων, ὥσπερ ἐν τῇ ἀντιστάσεί τὸ ἄντι- 
στατιχὸν ue" ἃ εἶπον χεφάλαια τάττεται. ἔστι δὲ καὶ 
ἢ στοχαστιχὴ ἀντίϑεσις ἡνίχα ἐμπίπτει" ὃν μὲν ἀντι- 
στάσει ὑπὸ TOU χατηγόρου εἰσάγεται, ἐν δὲ μεταστάσει 
ὑπὸ τοῦ φεύγοντος. *? τῆς δὲ μεταστάσεως ἡ μὲν τίς 

-- —— 

11 Ven. τῇ om. 12 Vén. pergit: Ἃ δὲ τῶν κεφαλαίων 
διαίρεσὶς ἐστι τοιαύτη" προβολὴ τοῦ κατηγόρου πλατυνομένη οἷς 

πολλάκις εἴρηται, γνώμη τοῦ φεύγοντος, ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει πλα- 
τυνομόένη" τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ κατασκευῆς εἰσαγόμενα, 

ἃς οὐ δεῖ τὰ πραχϑέντα μόνον σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην, ἀφ' 

(Cod. ἐφ᾽) ἧς ταῦτα κεχώρῃκεν" ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ ζητήματος, νό- 

μος ᾿᾿Αϑήνησι νύχτωρ x. τ. 4. — -- δημοσίων ἀδικημάτων. ἸἩετάστα- 
σις τοῦ φεύγοντος" πλατύνεται δὲ τοῖρ αὐτοῖς οἷσπερ καὶ ἢ ἀνείστα- 

dig, ἐκῳράσει τὸ καὶ αὐξήσει τοῦ δεινοῦ καὶ ϑέσει" μετάληψις ἐκ 

πράγματος κατηγόρου, ἀντίϑεσις στοχαστικὴ τοῦ φεύγοντος, καὶ 

οὐχ ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐκινεῖτο" λύεται δὲ οἷς 

πολλάκις εἴρηται, βουλήσει s καὶ δυνάμει" πρός τι καὶ ὄρος βίαιος 

κοινὰ, μετάληψις ἐπὶ προσώπου τοῦ κατηγόρου" "ἀντίληψις τοῦ φεῦ- 

γοντος λύουσα τὴν μετάληψιν" τὴς δὲ μεταστάσεως ἢ μὲν τίς ἐστιν 

ἐπὶ ῥητὸν, ἧς παράδειγμα τὸ εἰρημένον ζήτημα, ἢ δὲ ἐπὶ πρώσωπον, 

ὡς τόδε, νόμος τὸν πρεσβευτὴν λαβόντα παρὰ τοῦ ταμίου χιλίας 

δραχμὼς εἰς ἐφόδιον ἐξιέναι, πρεσβευτής τις χειροτονηϑ εὶς καὶ μὴ 

10 



^. 

698 X X 0.414 

ἐστιν ἐπὶ ῥητὸν, ἧς παράδειγμα" νόμος ᾿4ϑήνησι νύχτωρ 
μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, Κλέωνος ἀγαγόντος τοὺς ἀπὸ 
“Σφαχτηρίας νύχτωρ, ΝΝιχίας ἐφεστὼς τῷ τείχεε OUx Tj. 
γοιξεν᾽ ἐπελϑόντες οἱ πολέμιοι ἀπέχτειναν “αὐτοὺς, καὶ 

5 Χρίνεται (Νικίας δημοσίων ἀδικημάτων" ἢ δὲ ἐπὶ πρόσ- 

vOv, ὡς ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ μὴ λαβόντος παρὰ τοῦ 
ταμίου τὰ χρήματα ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ 
ταμίον μετοίσεε τὴν αἰτίαν ὁ πρεσβευτὴς εὐθυνόμενος " 
διαφέρει δὲ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως ἡ ἐπὶ νόμον  us- 

40 τάστασις τῷ τὴν μὲν ἐφ᾽ οἷς ἐποίησε προβαάλλεσϑαε 

τὴν ἐξουσίαν, πλὴν εἰ μή ποτε ἀντίληψις ἐφ᾽ οἷς ovx 
ἐποίησεν εὑρεϑείη" τὴν δὲ μεέάστασιν πάντως iq οἷς 
οὐχ ἐποίησεν. εἶγαις 

Περὶ ἀντεγκλήματος. 

48 Συριανοῦ. ᾿Αντέγχλημά ἔστι στάσις. πολιτικοῦ 
πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, χαϑ' ἣν ὃ φεύγων ὁμολο- 
γῶν τὸ πεπραγμένον ἄξιον εἶναι φήσει * τὸν πεπονϑό- 
τα τοῦ γεγονότος" ἴδιον δὲ ἀντεγχληματὸς ἐστι, τὸ 
πάντως ? τὸ πεπονϑὸς πράσωπον ἑχὸν * παρέχεσϑαε 

20 τὴν αἰτίαν τοῦ παϑεῖν ἅπερ πέπονϑδεν" οἷον τὸ ὑπὸ TOU 
πατρὸς ἀνῃρημένον μειράχιον ἑχὸν ἐπὶ τὴν πορνείαν 
ἐχώρησεν" ἡ κατασχαφεῖσα πόλις ὑπὸ τοῦ ατρατηγοῦ 
ἑκοῦσα ἀπέστη" ἑχατέρῳ γὰρ ὑπῆρχε δυνατὸν, μὴ γενέ- 
Gc τοῦ πάϑους αἰτίῳ, στε πᾶν πρόβλημα iv ᾧ τὸ 

286 nemovÜOg πρόσωπον ἄχον παρέσχε τοῦ πάϑους τὴν αἷ- 
τίαν, οὐκ ἄν εἴη ἀντεγχληματιχόν" ὥσπερ δὲ ἐν 1Q 

λαβὼν παρὰ τοῦ ταμίου τὰ χρήματα οὔκ ἐξῆλϑεν καὶ ὑπάγεται τῷ 
γόμῳ" ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸ πρόσ. x. τ. À. 

4 Ven. φησι. 2 Ven. addit: τὸν γὰρ Mivovxirvov τε καὶ 
“Ἑρμογένους ὕρον, ὡς κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἡμαρτημένον (Cod. 
ἠρτημένον») παραλιμπάνειν εὔλολον. ἴδιον δὲ x. τ. 4. 3 rÓ παᾶν- 

τως Áld. om., recepi ex Par. et Ven. 4 Ald. ἑκών. 
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ἁπλῷ ὅρῳ, iv ᾧ ἄλλο μέν ἐστι τὸ χρινόμενον, ἄλλο δὲ 

τῷ ξητούμεναν, ὰ μὲν κατήγορος ἀπολογεῖται, ὁ δὲ φεύ- 
γων διώχει διὰ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν ἑναλλάττον- 

τες τὴν τάξιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ ἀντεγχλήματι ὃ μὲν 

διώχων ἀπολογεῖται ὠπὲρ ToU, πεπονθότος, ὁ δὲ φεύγων 5 

κατηγορεῖ" δέχεται δὲ ἀντίατασιν τὸ ἀντέγχλημα" ἡ δὲ 
τῶν κεφαλαίων διαίρεσις ἡ αὐτὴ ταῖς ἄλλαις ,ἀντιϑε- 
τιχαῖς ἐστι" μόνῃ τῇ τάξει τοῦ οἰχείου διαφέρουσα κε- 
φαλαίου καὶ τῇ ἐναλλαγῇ τῶν λεγόντων, ὡς εἴρηται" τὸ 

NX 

δὲ ἀντέγχλημα τὸ κεφάλαιον πλατύνεται ὑπὸ ToU: φεύ- 10 
^- , i ἢ - “- “ e A [d 

yovrog xou τόπῳ xal πολλῇ τῇ καταφορᾷ, vno δὲ roi 
χατηγόρου λύεται μεταλήψει. 5 

Περὶ συγγνώωμῆηρε 

“Συριανοῦ. ὡΣυγγνώμη δέ ἔστι στάσις πολιτικοῦ 
πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους,. xaÓ' ἣν ὃ φεύγων ὅμολο- 45 
γῶν τὸ πεπραγμένον, ἐπί τι ἀνεύϑυνον ῥητὸν * ἢ πρόσ- 
ὠπον ἢ πρᾶγμα μεταφέρει τὴν αἰτίαν" ῥητὸν μὲν ἀνεύ- 
ϑυνὸν χρησμόν" οἷον μετὰ τὸν περὶ τοῦ “λυας χρησμὸν 

Κροίσῳ τις συμβουλεύσας στρατεύειν, ἐπὶ Πέρσας χρίνε- 

ται μετὰ τὴν ἥτταν᾽ ? ἐπὶ πρόσωποϑ δὲ ἀνεύϑυνον, τύ- 30 
ραννον ἢ πολεμίους "5 ἐπὶ πρᾶγμα δὲ ἀνεύϑυναν, ὀργὴν, * 

ἔρωτα, λύπην, φόβον, ὕπνον, χειμῶνα, νόσον, ἀνάγκην. 
" καὶ τὰ τοιαῦτα" τὰ γὰρ πράγματα ἐφ᾽ ἃ μετάξει τὴν 

5 Ven, addit: προβλήματα δὲ ἐστιμ ἀἄντεγκληματικὰ τάδε" | 
τρισαριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέχτεινε καὶ κρίνεται φόνου" 

στρατηγὸς συνεχῶς ἀφισταμένην πόλιν συμμαχίδα κατέσκαψε, καὶ 

κρίνεταε δημοσίων ἀδικημάτων. . 
4 ῥητὸν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα Ven, om., et post vv. τὴν 

αἰτίαν addit: ἴδιον δὲ συγγνώμης τὸ πάντως inl τι ἀνεύϑυνον ῥη- 

τὸν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα μεταφέρειν τὴν αἰτία. — 2 Ven, ad- 
dit: ἐπὶ ῥητὸν γὰρ ἀνεύϑυνον τὸν χρησμὸν μετάξει τὴν αἴτίαν, ἐπὶ 
πρόσωπον δὲ κι τ. À. 3 Ald πολεμίοι. 4 Ven. ἢ ἔρωτα. 

Y 
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αἰτίαν, ἢ ψυχιχά ἐστιν, ἢ σωματικὰ, ἢ ἔξωϑεν νικῶν- 
τα φύσιν ἀνθρωπίνην" διαιρεῖται δὲ τοῖς αὐτοῖς χεφα- 
λαίοις ταῖς ἄλλαις ἀντιϑετιχαῖς, πλὴν ὅτι τὸ οἶκεῖον 
αὐτῆς, φημὶ δὴ τὸ συγγνωμονιχὸν, μετὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 

5 χῆς ἄχρι τέλους πρὸ τῶν ἄλλων τάττεται 5 χεφαλαίων" 

ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει τὸ ἀντιστατιχὸν ὁ xoà ἑξῆς. 

5 Ald, ct Par. τάττονται. Ven. τάττστα. 6 Ven. yer- 
git: Καὶ ἐν μεταστάσει TO μεταστατικὸν, καὶ ἐν ἀντεγκλήματι τὰ 

ἀντεγκληματικόν" ἑκάστη γὰρ τῶν ἀντιϑετιχῶγ διαφέρει τὴς ἑτέρας, 

πιρῶϊον μὲν τῷ ὅρῳ, δεύτερον δὲ τῷ ἰδίῳ, τρίτον δὲ τῷ οἰκείῳ xsga- 

λαίῳ * τέταρτον δὲ τῷ πρός τι" τὸ γὰρ πρός τι ἐν μὲν ἀντιστάσει σύγ- 
κρισιν ἔχει τοῦ τε ἀδικήματος καὶ ταῦ εὐεργετήματος" ἐν δὲ μετα- 

στάσει τὴν ἐπὶ νόμον σύγκρισιν τοῦ ῥητοῦ καὶ τοῦ ἀδικήματος" ἐν δὲ 
μεταστάσει τῇ ἐπὶ πρόσωπον σύγκρισιν τοῦ μεϑισιάντος προςώπον" 

καὶ τοῦ εἰς ὃ μεϑίατησιν" ἐν δὲ ἀντεγκλήματι τοῦ τε ἀδικήματος καὶ 

τῆς ἀνάγκης " ἧ ἐὰν προβάληται ὃ παϑὼν καὶ τοῦ τόὀλμήματος οὗ 

τετόλμηκεν ὃ παϑὼν" ἐν δὲ συχγνώμῃ τοῦ τε ἀδιχήματος καὶ τῆς 

ἀνάγκης, ἧπερ ἂν προβάληται ὃ παϑών' οἷον νόμος, τὸν ἀποχα- 

ϑευδήσαντα τῶν φρουρῶν ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" πόλεως πολεορκου- 

μένης φύλαξ τις ἀποκαϑευδήσας εἶδεν ὄναρ, ᾧ χρησάμενοι περιγέ- 

γοιντὸ τῶν πολεμίων' ἀγαατὰς ἐξεῖπεν, ποιήσαντες οἱ ὑπλῖται τὰ 

ὑπὸ τοῦ ὀνείρου δηλωθέντα ἐγίχησαν, καὶ μετὰ τὴν νίκην ὑπάγεται 

δ φρουρὸς τῷ νόμῳ" ἐν γὰρ τῷ πρός τι O μὲν κατήγορος, τῆς 

ἀνάγκης, ἦ προβάλλεται ὃ φεύγων, μεῖζον ἀποφαίνεται τὸ ἀδίκημα" 

ὃ δὲ φεύγων τὸ ἐκ τοῦ ἵπνου γεγονὸς εὐεργέτημα μεῖζον ἀποδεέα- 

γυσι τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου. Διαφέρει δὲ ἣ συγγνώμη τοῦ xex- 

λουμένου τῆς γνώμης σταχασμοῦ τῷ ἐνταῦϑα μὲν ὧμολογῆυϑαι τὸ 

ἀδίκημα ὡς ἀκούσιον, ἐν δὲ στοχασμῷ τῆς γνώμης ἐξέτασιν γέγνε- 

σθαι. πότερον ἄκουσα ἣ μητρυιὰ πεφόνευκε τὸν πρόγονον ἢ ἑκοῦσα 

καὶ μὴ μανεῖσα" καὶ 3 μὲν στάσις ἐστὴν, τὸ δὲ στοχασμοῦ εἶδος" 

καὶ ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ τῆς γνώμης. ἵτερον δι᾿ ἑτέρου κρίνεται ^ 

διὰ γὰρ τοῦ τὸν μὲν υἱὸν τρῶσαι, τὸν δὲ πρόγονον ἀνελεῖν τὸ πε- 

niaguévov κρίνεται τῆς μανίας, ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ αὐτὸ τὸ πεπρα-" 
7μένον κρίνεται, τὸ ἀποκαϑευδῆσαι, τὸ μὴ ἀνελέσθαι τὰ savayur, 
ὡς ἐπὶ τῶν δέκα στρατηγῶν, εἰ ἔστιν 5 μανία Ὀπουμένῳ᾽ ἐν δὲ τῳ 

Lj 

| 
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' ! Περὶ πραγματικχῆ ς. 

Συριανοῦ. Εἰδέναι * γρὴ, ὅτε τῶν συμβουλευτι- ᾿ 
xy ζητημάτων "αἱ ὑποϑέσεις εἰσὶν αἵδε, τὸ δίχαιον, 10993. ΄ 
συμφέρον, τὸ δυνατὸν, τὸ ῥάδιον, τὸ ἀναγκαῖον, τὸ 
ἀχίνδυνον, τὸ καλὸν, τὸ εὐσεβὲς, τὸ ὅσιον, τὸ ἡδὺ, αὶ 5 
τὰ ἐναντία τούτοις" καὶ οἱ μέγιστοι καὶ πρῶτοι τόπον 

; οὗτοι" xol τέως περὶ τούτων εἴπωμεν. «“Συνίσταται δὲ 
' τὸ μὲν δίκαιον ix τούτων, »όμου, φύσεως, ἔϑουρ, τὸ δὲ 
' ἐν νόμῳ δίχαιον καὶ ἐκ τούτων νόμου ἀπαγορεῦσϑι" τὸ 
| δὲ συμφέρον ἐχ τόπων τεσσάρων συνίσταται". οὗτοι δέ &L- 40 

σιν οἵδε, τήρησις τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν, ἐπίχτησις 
τῶν οὐκ ὄντων ἀγαϑῶν, καταφυγὴ τῶν περιεστώτων κα- 
κῶν, κατάλυσις τῶν ἐπιφερομένων" τὸ δυνατὸν ἐκ τού- 
των" ἐχ προσώπων καὶ τῶν τούτοις παρακολουϑούντων" 
“τὸ ῥᾷδιον éx τούτων, ix τῶν ἐλαττόνων πόνων ἢ δαπα- 45 
γημάτων ἤ τινὸς ἄλλου τῶν τοιούτων πρὸς ἐναντίον δεῖ- 
σϑαι" τὸ ἀναγχαῖον ἐκ τοῦ μὴ κατ᾽ ἔμφασιν ἄλλως πρᾶ- 
ξαί τινα ἃ βούλεται ἢ ὡς ἂν ἡ ἀνάγκη προσαναγχά- 
Un, ἢ ἐκ τοῦ προσαναγκάζεσϑμε φόβους 3 καὶ ταραχὰς ὁ 
xci λύπας" καὶ τὸ ἐν ταῖς ἀνάγκαις βίαιον ἐχφυχγεῖν" 20 
ἄλλως πως ἢ οὕτως ὡς ἡ ἀνάγκη προσαναγχάζει, ἢ ἐκ 

τοῦ ἀναγχαῖον ? τοῦτο εἶναι" πάντως ὁρίζεσθαι" οἷον τὸ 
y — — | 

ποῖόν τί ἐστιν, πότερον παρὰ νόμον 5j οὔ" ἔστω δὲ ἡμῖν παράδει- 
γμα γνώμης στοχασμοῦ καὶ τόδε, ῥήτωρ ἐπὶ τῷ πάντα νικῷν ἐφό- 
γαδεύϑη, ἀμφισβητήσεως περὸ ὄρων' γενομένης πρὸς ἀστυγείτονα 

πόλιν ἀνεκλήϑη καὶ κληϑεὶς χρίνεται καϑυφέσεως. Sequitur cap. 
περὲ μεταλήψεως. 

1 Ven. incipit: ᾿Ἐπὶ τῇ παραγραφῇ τάττουσιν οἷ τῶν τεχνο- 

γράφων ἄριστοι τὴν πραγματικὴν, πολυσχιδῆ τε καὶ πολύῦλον οὗ- 

σαν, χαὶ ποικίλας προβλημάτων ἰδέας ἐπιδεχομένην " ὠνόμασται 
ι piv οὖν noayu. x. T. À. p. 297. Ald, 3 Ald. φόνου, ὅ | 

Ald. ἀναγκαίου. e. | 
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ἀπσϑανεῖν" τὸ ἀκίνδυνον ἐχ τούτων ᾿ τὸ μηδὲν δέος εἷ- 
vat παϑεῖν, nre ὑπὸ ϑεοῦ, μήτε ὑπὸ ἀνθρώπων ἐχ- 

ϑρῶν, μήτε ὑπὸ χρειττόνων τινῶν, μήτε ὑπὸ 'τοῦ νόμου" 
τὸ καλὸν ὡς ἐν Ope περιλαβεῖν, ix τῶν ἐπαίνων τῶν 

b ἀγαθῶν" ταῦτα δέ ἐστιν αἱ τιμαὶ, οἱ ἔπαινοι, αἱ μνῆ- 
μαι, αἱ φιλίαι, αἱ πίστεις, τῶν προγόνων αἱ δόξαι, τὰ 
ὑπάρχοντα τοῖς ἔργοις, & οὐ δεῖ καταισχύνειν, καὶ τῷ 
τηρεῖν τὰ πρέποντα ἐν τῷ βίῳ" οἷον εὐταξίαν, ἁπλότη- 
τα, ἀλήϑειαν, φιλίαν" ὑπάρχοι δ᾽ ἂν, εἰ πρὸς τούτοις 

40 συνιστάναι βούλει, * τὸ καλὸν ἐκ τοῦ χαὶ τὰ - τῶν GÀ- 
λων ἐπαινεῖν χαὶ παραβάλλειν, καὶ ὅλως ὅσα 5 τὰ xaT 
ἀρετὴν ἢ ἀρετῆς ἔργα" ταῦτα γὰρ πάντα τοῦ καλοῦ" 
ἀντίχειται δὲ τούτοις τὰ ἐναντία, τὸ εὐσεβὲς ix τῆς φύσεως, 
παρατηρήσεως τῶν πρὸς τὸν ϑεὸν δικαίων xoi νόμων" 

15 τὸ ὅσιον ἐκ τῆς παρατηρήσεως τῶν δικαίων τῶν πρὸς 
τὴν πατρίδα καὶ τὴν ταύτης πρόνοιαν, καὶ τοὺς γονεῖς 
καὶ τοὺς εὐεργέτας καὶ τοὺς παιδευτάς" ὁ τὸ ἡδὺ, ἐχ τῆς 

ἀπολαύσεως τῶν ἡδονῶν" τῶν δὲ ἡδονῶν, πὶ μὲν ἀπὸ 
γεύσεως γίνονται, αἱ δὲ ἀπὸ ὄψεως" αἱ δὲ ἀπὸ ἀκοῆς, 

20 αἱ δὲ κατὰ διάνοιαν, Gg μείζους καὶ ἐσχατωτέρας εἶναι 
, συμβέβηκεν" ἐν τούτοις πᾶσι ζήτει τὰ ἐναντία. Τὴν 

τάξιν τῇ πραγματικῇ ὁ τεχνιχὸς ἐν μὲν τῇ μεϑόδῳ τρέ- 
τὴν ἀπέδωχε" μετὰ γὰρ στοχασμὸν καὶ ὅρον εὐθὺς τὴν 
πραγματικὴν ἔταξεν" ἐν δὲ τῇ διαιρέσει τῶν χεφαλαίων, 

"25 ἥτις νῦν ἐστι, μετὰ τὰς δικαιολογικὰς αὐτὴν τάττει" 
xol ἄμφω καλῶς. ixi μὲν γὰρ οἰκονομίᾳ χρώμενος, ἐν- 
ταῦϑα δὲ τῇ φύσει ἑπόμενος οὕτω τέταχεν" ἁπλοῦ γὰρ 
ὄντος καὶ ἐπιδιαίρεσιν μὴ ἐπιδεχομένου toU? τῆς πρα- 
γματικῆς λόγου ἀναγκαίως ἐν τῇ μεϑόδῳ καὶ ἐπιγνώσει 

δ0 τῶν στάσεων τρίτην αὐτὴν ἔταξεν, σαφέστερον τὸν λό- 
γον ποιῶν" ἐβουλήϑη, γὰρ πρότερον τὰ ἁπλούστερα ἐκ- 
mon — — 

4 Ald. βούλοι. — 5 Ald. et Par. ὅσαι. τὸ. posui ὅσα τά. 
6 καὶ τοὺς παιδευτὰς Ald. om. 7 Ald, τά.’ 
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ϑέσθϑαι, εἶϑ᾽ οὕτω τὰ ποιχιλώτερα" ποικιελευτέρα γὰρ 
ἡ δικαιολογία;) ἅτε ἐπιδιαίρεσιν δεχομένη, οἷα γένος ov- 
σα καὶ πὸλυειδὴς τυγχάνουσα" ἐνταῦϑα δὲ τὴν δικαιο- 
λογίαν προτέταχε τῆς πραγματικῆς, ἐπειδὴ xqi τὸ παρ- 
δληλυϑὸς τοῦ μέλλοντος πρότερον τῇ φύσει, περὶ δὲ τὸ 5 - 
παρεληλυϑὸς πβντως ἡ δικαιολογία, ὥσπερ περὶ τὸ μέλ- 

. λὸν πάντως καὶ πραγματιχή" ἅμα δὲ χαὶ ἐπειδὴ αὗται 
μὲν κοινωνοῦσι τοῖς κεφαλαίοις τῷ ὅρῳ, ἡ δὲ πραγμα- 
τικὴ , οὐ μόνη “γὰρ τοῖς τελικοῖς χεφαλαίοις διαιρεῖται, 

ἀνάγχη ἦν τὰς μὲν προτέρας μετὰ τὸν στοχασμὸν καὶ 10 

τὸν ὅρον τάττεσθαι" ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὴν ὁριχὴν στά- 
σιν ἔστι τινὰ κεφάλαια τῆς δικαιολογικῆς κοινὰ, τὴν 

δὲ ὑποτάξαι, ἵν" ̓εὐχρίνειαν καὶ μὴ σύγχυσιν ἐν τῇ ἐξ- 
ἑτάσει. ποιήσηται" 9 moo? δὲ τῆς μεταλήψεως τέταχταϊ" 

οὖσα γὰρ τῶν λογιχῶν εἰχότως συνῆπται ταῖς λογικαῖς" 15 

καὶ πρὸ τῆς μεταλήψεως, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ ἡ εὐθϑυδικία 
χώραν Οὐκ ἔγχει, παντάπασι γὰρ τὸν ἀγῶνα παρωϑεῖ- 
ται" ἡ μέντοι πραγματικὴ οὐχ οὕτως ἔγχει, ἀλλὰ ταῖς 
εὐθυδιχίαις ϑαῤῥεῖ" διὸ καὶ προτέταχται" ἢ ὅτι ἐν τῇ 

ἀγράφῳ μεταλήψει. πρᾶγμα πολλάχις εὑρίσχεται" μᾶλ- τὸ 

λον δὲ πάντως ἢ ἄγραφος μετάληψις περὶ πρᾶγμά ἐστιν. ἦν 

ἔδεε οὖν πρῶτον μαϑεῖν, τί τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ δύναμις 

αὐτοῦ, &lÓ' οὕτω xol τὲν τοῦ πράγματος ἐχβολὴν, ἡ 
γάρ. μετάληψις οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ἐχβολὴ τοῦ πρά- 
γματος, χαὶ ἐξώϑησις , δυοῖν τοίνυν ϑάτερον &vayxmv 25 

. εἶχεν ὃ τεχνικὸς ποιδῖν" ἢ πρὸ τῆς μεταλήψεως διδα.. 

σχεῖν ἡμᾶς τῶν πραγμᾶτων τὴν φύσιν, ἤτοι τὴν πρα- 

γματικὴν, ἢ τὸν περὶ τῆς μεταλήψεως παραδιδόντα λό- 
ον συμπλέκειν xal τὸν τῆς πραγματικῆς, καὶ σύγχυσιν 

οὕτω ποιεῖν" ἢ τό ye τρίτον παραδιδόντα χαὶ σιωπή- 80 

σαντα μὴ τελείαν τὴν παράδοσιν τοῦ ἑτέρου τῆς μετα- 
ληψεως εἴδους πὸιήσασϑαι, ὃ 0 ἐστι τῆς ἐγγράφου. Κα- 

8 Ald, ποιήσεται. 9 Ald. πρός. 
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χεῖνο δὲ αὐτὸ ζητητέον, καὶ διὰ τί χαὶ πρὸ τῶν ψομε- 
χῶν ἡ πραγματική᾽" λέγομεν οὖν, ὅτι πρῶτα τῶν ῥη- 

| μάτων xcta φύσιν τὰ πράγματα" εἰχότως οὖν ἡ σρα- 

γματικὴ πρὸ τῶν νομικῶν" ἄλλως τῷ ἐπεὶ κεφάλαιον 
δ τῆς πραγματικῆς τὸ νόμιμον" εἰχότως πρὸ τῶν νομιχῶν 
ἡ πραγματική" ὡς τῷ χεφαλαίῳ — 

λαμβαάνουσα᾽ καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. ᾿Ωνόμασται 
δὲ πραγματικὴ, οὐχὶ ἀπὸ τοῦ πρᾶγμα παρέχειν 15 τοῖς 
ἀγωνιζομένοις, τοῦτο γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι στάσεις, ἀλλ᾽ 

40 ἐπειδὴ καὶ τὰς ἄλλας στάσεις περιέχει ἐν ἑαυτῇ, χατὰ 

πάσας γὰρ σχεδὸν μελετᾶται, κατὰ στοχασμὸν xol ὅρον 

καὶ ἀντίληψιν, ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ τὰς. λοιπάς . μεγίστην οὖν 

περὶ τὰ πράγματα ἰσχὺν ἔχουσα, ἡ πραγματικὴ , διὰ 

τοῦτο ταύτης ἐξαιρέτως ἔτυ)ε τῆς προσηγορίας" TOig 

45 γὰρ τελιχοῖς διαιρουμέμη χεφαλαίοις, xaJ  £xacro» 3x . 

τῶν ἄλλων στάσεων *t ἔχει τὰς εὑρέσεις διαφόρους" πῇ 
μὲν γὰρ στοχαστιχᾶς, ὥσπερ ἐν τῷ συμφέροντι" ἀδη- 

λου γὰρ Ovrog τοῦ συμφέροντος στοχαστικὼς. τοῦτο κα- 

τασχευάξομεν" πῆ δὲ ἀντεϑετικῶς, ὥσπερ τὸ διχαιον" 

40 πὴ δὲ νομίμως, ὥσϑτερ τὸ νόμιμον" ὥστε χατὰ πάσας 

τὰς στάσεις μελετᾷν. ἄλλως τε δὲ δύο ὄντων εἰδῶν τῆς 

ῥητορικῆς τῶν δεχομένων στάσιν, συμβουλευτικοῦ φημε 
xol διχανιχοῦ, τὸ μὲν cvuffovAsvrixóv μόνη ἐπείληφεν ἡ 

" πραγματική" πᾶσαι γὰρ ὅσαι συμβουλευτικαὶ ὑποϑέ- 

35 σεις ὑπὸ ταΐτην ἀνάγονται" μετέχει δὲ χατὰ πολὺ xai 
τοῦ δικανιχοῦ" τὸ γὰρ δίκαιον - δῆλον 12 ὅτε τοῦ δικα- 

γιχοῦ τυγχάνει" ovx ἀπήλλακται 13 δὲ τοῦ πανηγυρικοῦ" 
ἀλλὰ ταῖς κατὰ ἀμφισβήτῃσιν στάσεσι. τὸ πανηγυρικὸν 

ἐμπίπτει, στε καὶ τῶν τριδῖν εἰδῶν τῆς δητορικῆς ἔχου- 

30 σα τὴν διάνοιαν εἰκότως μόνη κατ᾽ “ἐξαίῤετον πραγμα- 

E τιχκὴ 

40 Ald. παρέχει. — 11 Ald. ὑτάσεως. 13. Ald. δηλονότι 

ὅτι. 45 Ald. ἀπήλακται, | 
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Tun] κέχληται" πάλιν δὲ TOV πολιτικῶν πραγμάτων ἢ 
περὶ τοῦ παρεληλυϑότος T y περὶ 14 τοῦ μέλλοντος ἐχόν- 
των τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἔτε τῆς ποιότητος ἢ περὶ πρᾶ- 
γμα ἢ περὶ ̓ δητὸν στρεφομένης, μόνη 7 πραγματιχὴ 
χκαϑ' ἑχάτερον τούτων ἐν ἀμφοτέροις, δὐρίσχεται" καὶ 
γὰρ καὶ περὶ 15 τὸν παρεληλυϑότα χρόνον χαταγίνεται, 
ὡς ἐπὶ τοῦ νομίμου x«l τοῦ ἔϑους, ταῦτα γὰρ τοῦ παρ- 
εληλυϑότος , πάλαι γὰρ τέϑεινται" οὐδὲ γὰρ χρίνεταὶ τις 
ὑπὲρ οὗ γράφει 16 γύμου ἢ ψηφίσματος , ἀλλ᾽ ὑπὲρ οὗ 
γεγράφηχεν "ὡς ὃ Κτησιφῶν παρ᾽ Aioxivov xal Ac- 
πτίνης παρὰ “ημοσϑένους" τὸ δὲ περὶ Σ7 τὸν μέλλοντα 
πρόδηλον, ἀλλὰ καὶ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ξήτῃσιν" ὥς- 
περ ἐν τῇ ἐγγράφῳ, xci περὶ πρᾶγμα, ὥσπερ ἐν τῇ ἀ- 

γράφῳ, ὥστε διὰ πολλὰς αὐτίας,- ἃς παρεϑέμεδα, μόνῃ 
παρὰ τὰς ἄλλας ταύτην ἐχληρώσατο τὴν προσηγορίαν" 
διχῆ δὲ αὕτη ϑεωρεῖται" ἡ μὲν ἐγγραφός ἐστι πραγμα- 
vix], ἢ δὲ ἄγραφος, ὡς xol αὐτός φησιν ὃ τεχνιχός " 
διαφέρει δὲ ἡ μὲν ἔγγραφος τῶν νομικᾶν κατὰ πολλὰ, 
εἰ καὶ εἰρήσεται, ἡ δὲ ἄγραφος τούτῳ, ὅτε ἐχεῖ μὲν 
περὶ !9 ῥητὸν ἡ ζήτησις, ἐνταῦϑα δὲ περὶ πρᾶγμα" εἰ 20 
δέ more xal ἐμπέσοι ῥητὸν ἐν αὑτῇ τῇ ἐγγράφῳ, εἰς 
ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου παραλαμβανεταῖι" ἀλλ᾽ οὐ πε- 
ρὲ αὐτοῦ πᾶσα ἡ ξήτησιρ". οἷον καλοῦ βίου γέρως ἀμ- 
φισβητοῦσι Κέφαλος καὶ ᾿Δριστοφῶν᾽" ἐνταῦϑα γὰρ αὖ- 

τῶν οὐδεὶς μὲν ἀντιλέγει τῷ νόμῳ, περὶ δὲ τὸ πρᾶγμα 59 25 
ἀμφισβητοῦσι, τὶς ἄμεινον βεβίωκεν " κυρίως μὲν οὖν au- 295 
φισβήτησις ἐν ὅρῳ, καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐνταῦϑα, συγ- 
κριτικῶς γὰρ προΐασιε Κέφαλος καὶ ᾿Δριστοςῶν" ἐχεῖ δὲ 

— 

14 Ald.;zoeoao, etiam 1. 3. et 4. 15 Ald. παρά. omisso praeceden- 
te καί. 16 Ald. γράφειν. 47 Ald. παρά. Similiter paullo post: 

s 
παρὰ ῥητὸν, παρὰπρᾶγμα. Compendium z in Par. utrumque ad- 

mittit. — 18 Ald, παρά. 19 Ald. παρὰ δὲ τῷ πράγματι. 

Rhetor. IV. 45 
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ψιλῶς μόνον τὸ ἑαυτοῦ ἑχάτερος χατασκευάζει"» διαφέρε, 

δὲ τοῦ C ὅρου, ὑτι ἐχεῖ μὲν ἐχλείποντός ἐστι xal τελειοῦυ 

ἢ ζήτησις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τῆς. τοῦ τυραν-- 

γοχτόνου δωρεᾶς ὃ μὲν γὰρ ἐφυγάδευσεν αὐτὸν, O δ᾽ 
p ἀπέχτεινεν". ἐνταῦϑα δὲ ἄμφω τέλεια" xol γὰρ καὶ Ké- 
φαλος ἀμέμπτως, καὶ “Ἀριστοφῶν ὡσαύτως βεβίωχεν" 
τῆς δὲ ἀγράφου παράδειγμα τοῦτο" νόμος τρισὶν ἡμέραις 
βουλεύεσϑαι περὶ πολέμου" Φιλίππου χαταλαβόντος 'E- 
λάτειαν γράφει “Δημοσϑένης αὐϑημερὸν ἐξιέναι . τῆς roi- 

40 »vy ἀγράφου τὸ μέν ἐστιν ἐν εἰσαγωγῇ γόμων, τὸ δὲ Ψης- 

φισμάτων᾽ καὶ τέσσαρα μὲν εἰσιν δἴδη περὶ εἰσαγωγῆς vo- . 

μων" ἢ γὰρ ἄνευ αἰτίας νόμον εἰσφέρομεν, ἢ μετὰ Gui 

τίας, ὡς ὅτ᾽ ἂν τις γράφῃ ἐξεῖναε πατράσιν ἀχρίτως 

ἀποχτιννύναι τοὺς παῖδας" μετὰ δὲ citing" ἡττωμένων 
145 τῶν ἀνδρῶν συνεστράτευσαν αἱ γυναῖχες" νίκης γενομένης 

γράφει τις νόμον xal τὰς γυναῖχας στρατεύεσϑαι" καὶ 

πάλιν ηὐτομόλησεν ᾿Αλκιβιάδης ἐκ Σπάρτης πρὸς ᾿4ϑη- 
ναίους καὶ γράφει τις ἐν Σπάρτῃ μὴ δέχεσϑαι αὐτομό- 

'  Aovg' ἐστέον δὲ, ὡς Or ἂν εἰσφέρωμεν νόμον ἄνευ τι- 
40 γὸς περιστάσεως δίας μήτε ζηταυμένου τινὸς ἢ αἰτίου 

προὐπάρχοντος, προγύμνασμα ἔσται" ὡς ἐπὶ τοῦ τῶν 
ἀκρίτων παραδείγματος" ὅτ᾽ ἂν δὲ προσῇ τῷ νόμῳ περί- 
στασις ἢ ἀπὸ προσώπου ἢ ἀπὸ πράγματος ἴδιά τινα, 
πραγματικῆς ἐστι στάσεως, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων παραδει- 

25 γμάτων' χατὰ προσϑήχην δὲ δητοῦ" νόμος τὸν στρατη- 
᾿ς γὸν νόμον εἰσφέρειν" πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πο- 

λιτικὰ, ἐστρατήγει ὃ πλούσιος, συνεστρατεύετο ὃ τοῦ 

πένητος παῖς, ἔλιπε τὴν τάξιν ὁ τοῦ πένητος παῖς, νό- 

μον εἰσφέρει 35 0 πλούσιος, τὸν λιπόντα τὴν ταξιν ϑα- 

80 γάτῳ ξημιοῦσϑαι" μετὰ ταῦτα ἐστρατήγησεν ὃ πένης, 
συνεστρατεύετο αὐτῷ ὃ πλούσιος μετὰ τοῦ παιδὸς, ἡρί- 

στευσεν ὃ πλούσιος, ἔλιπε τὴν τάξιν ὃ τούτου υἱὸς, νό- 

20 Ald. εἰσφέρειν. 
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μον εἰσφέρει ὃ πένης, ὑπὸ τῶν ἀριστέων φονεύεσϑαιν 
roig λειποτάχτας" ?* ἐνταῦϑα κατὰ προσϑήχην τοῦ 

ὀνόματος εἰσηχϑη" γράψαντος γὰρ τοῦ πλουσίου ϑανά- 

τῷ ζημιοῦσϑαι τοὺς ἱλιπόντας τὴν τάξιν, ὁ πένης καὶ 
ὑπὸ τίνος 33 προσέϑηκεν. ὑπὸ γὰρ τῶν ἀριστέων. κατὰ 5 
ἀναίρεσιν δὲ νόμου. νόμος τὴν βιασϑεῖσαν [ἢ γάμον 
ἄπροιχον ἢ Oovarov αἱρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου" πολ- 
λῶν βιαζομένων γράφει τις νόμον ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι 
τοὺς βιαξομένους, ἀφήρηχε γὰρ τὸ γάμον ἄπροιχον αἷ- 

ρεῖσϑαι. ἰστέον δὲ, ὡς 7 ἀναίρεσις τοῦ νόμου ἢ κατὰ 10 

μέρους ἐστὶν ἀναίρεσις, ὡς ἐπὶ τοῦ προειρημένου παρα- 
δείγματος, ἢ καϑόλου" καὶ τοῦτο ἢ νόμῳ καὶ εἰς ἀεὶ 

ὡς ἐπὶ τοῦ τῆς πανσελήνου παρὰ “ἄχωσι μετὰ 33 τὰ 
ἐν Μαραϑῶνι, ἢ ψηφίσματι xol πρὸς καιρὸν, ὥσπερ . 

᾿ ἐποίησε Δημοσθένης τὴν ᾿λάτειαν. Φιλίππου χαταλα- 15 

βόντος, λύσας τὸν νόμον τὸν ἐν τρισὶν ἡμέραις βουλεύ-. 
εσϑαι περὶ πολέμρυ προστάττοντα ' οὗ γὰρ ἀναιρεῖσθαι 
χαϑάπαξ τὸν νόμον διὰ τοῦ ψηφίσματος, ἀλλὰ διὰ 

τὸν καιρόν" ταύτῃ τοι καὶ ἀπολογούμενος ἐρεῖ, τὴν διά- 
ψοιαν σχοπεῖν, ἀλλὰ μὴ τὸ ῥητόν" ὅτι ταῦτα περὶ τῶν 20 

μὴ κατεπειγόντων 24 ὃ γόμος φησί" καὶ περὶ μὲν εἰσφο- 
ρᾶς νόμων οὕτω" περὶ δὲ ψηφισμάτων εἰσαγωγῆς τρία 

εἴδῃ εἰσίν" ἢ γὰρ εἰσάγει τις ψήφισμα, ὥστε τὸν δεῖνα 
στεφανοῦν, ἢ γράφει τις ψήφισμα ἐναντίον νόμῳ ur 
μέντοι λύων τὸν νόμον, ἀλλὰ πρὸς καιρὸν, ὡς ἤδη εἴς- 25 
ρηται περὶ Δημοσθένους" ἢ ὡς Ὑπερίδης γράψας μετὰ 
Χαιρώνειαν τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους εἶναν" xol γὰρ xal 
οὗτος οὐ λύων τὸν νόμον τοὺς περὶ *5 τῶν ἀτίμων νό- 
μους ἔγραφεν, 26 ἀλλὰ διὰ πρόσφορον χρείαν, ὅπως ἄν 
ὁμυνοήσαντες ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγωνίσαιντο" ἢ 57 εἰσ- 80 

21 Ald. λιποτάκτας, 22 Ald, ὑπό τινος. "7 25 Ald. πα-, 

ραλάβωσι. 34 Ald. κατεπηγόντων. 245 Ald. παρά. 26 

— Ald. ἔγγραφον. 47 ἢ Ald. om." 

45. . 
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φέρει Tig ψήφισμα ἀνατρέπων νόμον xal λύων, ὡς ὁ 
παρὰ “Δλχωσιν ?9 0 τῆς πᾶνσελίνου μετὰ τὰ ἐν Μαρα-- 

ϑῶνι" ἔστιν ἐν πραγματικῇῃ καὶ ψηφίσματος ἁπλῆ εἰσ- 

771016 , ἔστι δὲ xal διπλῆ συγκχριτίκή . τῆς ἁπλῆς παρά- 

59g δειγμα" συνεχὼς τινες χρώμενοι μισϑοφόροις ἡττῶντο, 

χαὶ γράφει τῆς αὑτοὺς στρατεύεσθαι" τῆς δὲ διπλὴς, 

“πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους βασιλεὶς καὶ Φίλιππος " ἤχον 

πρέσβεις παρ᾽ ἑκατέρου περὶ 39 συμμαχίας xoi Δημο- 

σϑένης "5 μὲν βασιλεῖ σνμμαχεῖν χελεύει, Aiayivig δὲ 

10 Φιλίππῳ' τριπλὴ δὲ οὕτως" ἀποφαινομένων περὶ συμ- 
μαχίας ἑκατέρων γνώμας ὋὙπερίδης γράφει μηδ᾽ ἑτέρῳ 
συμμαχεῖν" ἐν ἐνίοις μὲν οὖν τῶν συγχριτικῶν ζητημά- 

των ὃ τὴν τρίτην γνώμην διδοὺς ταῖς ἑτέραις ἐναντιοῦ- 
ται ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένου" ὃ γὰρ Ὑπερίδης au- 

45 φοτέροις 5: ἐγαντιοῦται" ἐν ἐνίοις δὲ συγκατατίϑεται 
φάσκων δεῖν ἀμφότερα πραχϑῆναι" οἷον ἐν ἀπορίᾳ συμ- 
μάχων ὃ μὲν γράφει τοὺς φυγάδας. χατάγειν, 0 δὲ τοὺς 

ἀτίμους ἐπιτίμους ποιεῖμ" ὁ δ᾽ “ἀμφότερα ψηφίζεσθαι 

γράφει. Πῶς δὲ xal αἱ τῶν δωρεῶν αἰτήσεις, ἐροῦμεν 

20 δι᾿ ὑποδείγματος " νόμορ τὸν ἀριστέα λαμβάνειν δωρεὰν 
ἣν βούλεται" πολλῶν ἀριστευόντων xai παρὰ νόμον at- 
τούντων δωρεὰς ἀριστεύσας τις αἰτεῖ ἀναίρεσιν τοῦ νό- 
μου" ἐμπίπτουσι δὲ εἰς τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν αἵ 
τε τῶν νόμων εἰρφοραὶ καὶ αἱ τῶν ψηφισμάτων᾽ εἰς δὲ 

35 τὴν ἄγραφον πραγματιχὴν ἐμπίπτουσιν αἱ εἰσαγγελίαι" 
ἔστι δὲ καὶ ἀμφισβήτησις 32 ἐν πραγματικῇ περὶ εἰσ- 

ιαγωγῆς χρίσεως, ἧς παράδειγμα τοῦτο" ᾿ἐγράψατο παρα- 

πρεσβείας Αἰσχίνην Τίμαρχος, «ΑΑϊσχίνης Τίμαρχον ἑται- 

ρήσεως, ᾿Αριστογείτων ἀμφοτέρων ἀξιοῖ κατηγορεῖν, οἱ 
80 δὲ ἀντιλέγουσιν" ἀμφισβήτησις γάρ ἐστι περὶ τοῦ τίνα 

38 Ald. παραλάβωσιν. 29 Ald, παρά. 80 xoi Anuo- 

᾿σϑένης — — — — περὶ συμμαχίας Ald. om, —— 31 Ald. ἀμφο- 

τέρων. 82 Ald, ἀμφισβήτης. } 
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δεῖ τὴν δίχην εἰσελϑεῖν, τοῦτον ἢ τοὺς γραψαμένους" 
διαφέρουσι δὲ αἱ κατ᾽ εἰσφορὰν ""όμου πραγματικαὶ τῶν 
νομικῶν στάσεων ταύτῃ" ἐν μὲν γὰρ πραγματικῇ O εἰσ- 
φερόμενος νόμος τοῖς τελικοῖς χατασχευάζεται χεφαλαί- 

^ 

otg* ὅτι νόμιμος ἢ δίκαιος ἢ σύμφορος" ἐπὶ δὲ τῶν vos 5 
μικῶν δεχόμενον τὸ πρᾶγμα σχοποῦμεν, εἰ κατὰ τὸν 
vouov πέπραχται" πάλιν αἱ xe" ὅρον αἰτήσεις τῶν δω- 
pev διαφέρουσι τῶν ἐν τῇ πραγματιχῇ, καϑ' ὃ ἐν μὲν ?? 
ὅρῳ οὐκ. ἄξιόν φαμὲν τὸν αἰτοῦντα λαβεῖν τὴν δωρεάν" 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ἐκ νύμου τῷ τυραννοχτόνῳ δω- 
ρεᾶς ὀφειλομένης" ἐν δὲ πραγματιχῇ ἄξιον μέν φαμεν, 

P1 ⸗ ὦ 3 p" — c v , 

οὗ μέντοι καὶ ἣν αἰτεῖ λαβεῖν" ὡς imb τοῦ τρισαριστευ- 

σαντος πλουσίου καὶ ἀριστεῖον αἰτοῦντος τὴν τοῦ ἐχϑροῦ 
πένητος σφαγήν" περὶ γὰρ μόνην τὴν ποιότητα τῆς δω- 

pedo ἔστιν ἡ στάσις, οἱ δὲ κατὰ ἀξίωσεν ὅροι. διαφέ- 

ρουσι τῆς πραγματικῆς τῆς κατὰ ἀξίωσὶν, ὅτι ἐν μὲν 

ὅρῳ μετὰ ῥητοῦ γίνονται αἱ ἀξιώσεις, ὡς; ἐπὲ τοῦ ἐξα- 
δαχτύλου τοῦ ἀξιοῦντος ἱερᾶσϑαι, τοὺς ἁλοκχλήρους ToU 

γόμου ταύτης μεταλαγχάνειν ἀξιοῦντος τῆς τιμῆς" ἐν δὲ 

45 

πραγματιχῇ ἄνευ ῥητοῦ" ὡς ἐπὶ ᾿4λκιβιάδου τοῦ ἐν τῇ ἀρ- 20 
χαιρεσίᾳ τῆς στρατηγίας ἀξιοῦντος τὰ πεῤὶ 34 τῆς φυ- 
γῆς πρότερον ἐγχλήματα ἀπολύσασθαι" οἱ δὲ κατ΄ ἀμ- 
φισβήτησιν ὅροι τῆς κατὰ ἀμφισβήτησιν “πραγματικῆς 
ταύτῃ διαφέρουσι, καϑότι ἐν ὅρῳ δύο πρόσωπα ἀμφισ- 

τ᾿ .23 , 2 , » "EL , 

γματιχΊ, ἀμφοτέροι ix τελείων ἀγωνίζονται" πάλιν oi 

ἐν πραγματιχῇ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στά- 
σεσιν προσαγγελιῶν τούτῳ διαφέρουσιν, 0t) ἐν μὲν πρα- 

55 Ald. xa9' ὃ μὲν γὰρ ὅρῳ. 34 AM, παρά, 85 Par. ad 

marg. Δεῖ σκοπεῖν ἐν τοῖς προσαγγελίαις, πότερον ἀποθανεῖν ὃ 

προσαγγέλλων ἑαυτὸν βούλεται ἢ ὄνειδίσαι τῇ βουλῇ, ἀσφάλειαν 

ἑαυτῷ πορίσασθαι πρὸς τὸ μέλλον" καὶ si μὲν εὔνουν ἔχει τὸν ἂν- 

. τιλέγοντα, ἔσται πραγματικὴ, ἐὰν δὲ ἐχϑρὸν, ἑτέρα στάσις. , 

᾿βητοῦσι τῆς τοῦ πεπρὰγμένου τελειότητος, ἐν δὲ πρα- 25. 
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ypetuxi ἑαυτόν vig προσαγγέλλει" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις 
στάσεσιν ἄλλους" ἐπειδὴ δὲ xol χατὰ ῥητὸν xoi διάνοιαν 

εἰσὶ πραγματιχαὶ καὶ κατὰ ἀντινομίαν, εἰδέναι χρὴ, ὡς 

ἐὰν μὲν ὃ νόμος παραβαϑῇ, "5 πάντως ἐστὶ νομεκὸν χα- 
δ τὰ ῥητὸν χαὶ διάνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνελϑόντος ἐπὶ τὸ 

τεῖχος ξένου" ἐὰν δὲ μὴ παραβαϑῇ, ζητεῖται δὲ, εἰ 
παραβατέον, πραγματική ἐστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ δΔημοσϑέ- 
γους αὐϑημερὸν γράφοντος ἐξιέναι, νόμου ὄντος ἐν τρι- 
σὶν ἡμέραις περὶ πολέμου βουλεύεσθαι" ἐρεῖ γὰρ τυχὸν 

40 Δημοσθένης τὴν. διάνοιαν τοῦ νομοϑέτου σχοπεῖν, aAA 
οὗ τὸ ῥητόν" ὡς περὶ "7 τῶν μὴ κατεπειγόντων ταῦτα 
gau" xal πάλλεν ἐπὶ τῶν πατὰ ἀντινομίαν" ἐν μὲν τῇ 
κατά ἀντινομίαν στάσει ὁ εἷς παρεβάϑη 58 γόμος" ὃ δὲ - 
ἕτερος πεφύλαχται" ἐν δὲ τῇ κατὰ ἀντινομίαν πραγμα-- 

45 τιχῇ οὕπω 35" μὲν οὐδὲ εἷς παρεβάϑη" ζητεῖται δὲ ποῖος 
297 παραβατέος, ὡς ἐπὶ ταύτου" νόμος τὸν τύραννον μὴ 

ϑάπτεσθαι, ἐν ἢ ἐτυράννησε πόλει" καὶ γόμος τὸν Xt- 
ραυνῷ βληϑέντα ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ᾧ ἐβλήϑη 49. 9 .κ(- 

πτεαϑαι. τυράννου χεραυνῷ βληϑέντος ἐν ἀχροπόλει καὶ 

40 τεϑνηκότος ξητεῖται ,: € γρὴ ϑάπτεσϑαι αὑτὸν ἐκεῖ ἢ 

μὴ, ἐνταῦϑα γὰρ οὐδὲ εἷς μὲν παρεβάϑη, νόμος, γέγονε 

δὲ τῆς ἀντινομίας ἐκ περιστάσεως. ἡ μάχη" ἐπειδὴ δὲ 
xci στοχασμός ἐστι περὶ μέλλοντος πράγματος, olov ὁπό- 
τε τις χρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεως, καὶ ἡ πραγματι- 

45 xr δὲ περὶ τὸν μέλλοντα χρύνον καταγίνεται, διαφορὰν 
ταύτην παραληπτέον ἀμφοτέρων" ἐν ** μὲν γὰρ στοχα- 

qu. περὶ οὐσίας. ἔζομεν τὴν ζήτησιν τοῦ πράγματος" àv 
δὲ πραγματικῇ περὶ ποιότητος" δὲ δίκαιον 45 τὸ πράγμα, 

. δῇ συμφέρον, εἰ γόμεμον, ὡς ἐν Φιλιππιχοῖς" εἰ δίχαιον 

» πολεμεῖν, εἰ σομφέρον καὶ ἑξὴς.  ^* 

$6 Ald. παραβιασϑῇ. $7 Ald. ὥσπερ τῶν μὴ κατεπηγόν.-- 
τῶν. 38 Ald. παρεκάϑη, 59- Ald, αὕτη. 40 Ald, ἐβου.-.- 

ij9n 44 Ald, ἐάν. 42 Ald. xol habet post δίκαιον. 
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"X πραγματικὴ διαιρεῖται νομίμῳ, 1 δικαίῳ, συμφέροντι, δυνατῷ. 
ἐνδόξῳ, τῷ 53 ἐκβησομένῳ. . 

Zvoiavot. 'H πραγματικὴ moÀwvAOg ᾿ ἐστε καὶ 
πολσχιδὴς, καὶ ποικίλας “προβλημάτων ἰδέας ἐπιδεχο: 
μένη ὠνόμασται μὲν οὺν πραγματικὴ ἀπὸ τοῦ πλεονά- δ 
ξοντος ἐν αὑτῇ" τῆς γὰρ ποιότητος τῶν πραγμάτων, 

ὡς xciy τῇ διαιρέσει τῶν στάσεων ἐγνώκαμεν, elc τε 

τὰ γεγοίτα xci? μέλλοντα διαιρουμένης, μόνῃ τῇ περὶ 
τῶν μελίγτων ἅπασαν ἀπειληφέναι 4 ἐπισχοπεῖ. φῦσιν- 
ἔσϑ᾽ ὅτε ἃ xol τῶν γεγονότων ἐφάπτεται πρὸς κατα- 10 
σκευὴν τῶν ελλοντων" ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστιν οὗτος" στάσις 

πολιτικοῦ πύγματος τῶν ἐπὶ μέρους, περὶ τοῦ εἰ γέγο- 

γέ τι ῆ γενήντα," χαὶ περὶ τοῦ εἰ τόδε τι πραχτέον 

ἐστὶν ἢ μὴ πρίτέον ὃ τὴν ζήτησιν ποιουμένη. 

Σ ωπ ἄτρου» H πραγιατικὴ, Ἶ 7 τε ἔγγραφος 45 
καὶ ἄγραφ ος, τοῖς λικοῖς διαιρεῖται, κεφαλαίοις" ἐν δὲ 
τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔϑος" ἀντὶ τοῦ νομίμου παραληπτέον᾽ 
ix δὲ τούτων καὶ αἱ ,γιϑέσεις ἐν αὐτῇ κινοῦνται. ἐκ 

9 - 
γομίμου 5 μὲν αἱ νομιλ i, δὲ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ 

συμφέροντος αἱ διχαιοῖο, αἰ" οἷον ἀλλ᾽ ἄξιον τὰς Gi- 20 

τίας λέγειν" ἀλλ᾽ ἄτοπον, ἰδὲ τι ποιήσαντά με κρίνε- 
σϑαι" καὶ τὸ ὁρικὸν δὲ ἐν» D I9 χκιγεῖται xot πλατύ- 

γεται οἷς περὶ αὑτοῦ ** «c εἰρήχαμεν" ἐκ δὲ τοῦ 

(4 Ald. νόμῳ. 3 τῷ Par. o. 

4 Ald. ἐπειληφέναι ἐπισκοπεῖν. correx. 

*- 

5 Ven. καὶ τὰ n8. , 

« Ven. et Par. 5 Ven. , 
πρακτέον Om. 6 Quae hio Sopatro *uugtur, Syriano ad- 

scribit Ven. p. 302. Ald. post TR, καὶ συγγνώμης €&: 
ponens. 7 Ven, διαιρεῖται δὲ ἥ τε £e '$à iye. πραγματικὴ 

τοῖς τεῖ. κεφαλαίοις, ἅπερ ἐστὶ πέντε, τὸ ᾽ν, τὸ δίκαιον, τὸ 
συμφέρον," τὸ δυνατὸν, τὸ πρέπον, 8 γον τὶ τοῦ νομίμου ' 

τὸ ἔϑος παραληψόμεϑα.. 9 Ven. ἐκ δὲ τοὶ 9i. 10 Ven. 

αὑταῖς. 411 Ven. ἰκώστου.. 

039 
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συμφέροντος αἱ ἀγτιστατιχαὶ χινηϑήσονται. ἔτι δὲ κὰ 
κεῖνο ἱστέον, ὡς ἀπὸ τῶν 131 τριῶν τούτων τόπων V. 

τῇ πραγματιχῇ χρὴ τὰς ἀντιϑέσεις χινεῖν, ἀπὰ πρσ- 
ὦπων, ἀπὸ πραγμάτων, ἀπὰ, καιρῶν ἢ ἀπὸ 1" πάνων 

b ἅμα ἢ τινῶν: οἷον μετὰ τὴν Πλαταιέων χατασχ φὴν 

 Vüuov εἰσφέρουσι “Τακεδαιμόνιοι πόλιν ᾿Ελληνίδα ηχέτι 

χατασχάπτεσϑαι ' ἐνταῦϑα γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ πρσώπου 
“ἐμπεσεῖται ἀντίϑεσις 14 ἥδε" ἀλλὰ πιχροΐ τινί ὄντες 

«Ἰακεδαιμόνιοι καὶ !5 πόλιν Ἑλληνίδα κατασάψαντες 
40 οὐ δίκαιοι περὶ τούτου νομοϑετεῖν. ἀπὸ δὲ τ᾽ χαιροῦ" 

ἀλλ᾽ ἐν πολέμῳ ἥκιστα χρὴ 15 νομοϑετεῖν ; “ὦμης Ld 
σωφρονούσης , οὗ τεταραγμένης ἔγγονος ὃ νέοβ" ἀπὸ δὲ 
τοῦ πράγματος" ἀλλ᾽ L Πλαταιέων παρ’ Ὅμος ἅλωσις 

οὐ συγχωρεῖ βέβαιον ἑστάναι τὸν νόμο" Ἰστέον δὲ, 
15 ὅτι 1) πραγματικὴ περὶ 17 μελλόντων "ovu£vi τὴν ζήη- 

τησιν, αὔτε προβολὴν , οὔτε διήγησμέπιδέχεται, εἴπερ 
ἡ vs προβολὺὲ καὶ ἡ διήγησις τῶν Jovórtty 7 ὡς 7γε- 
γονότων ἔκϑεσιν περυέχουσα 18 ἂν τούτων TQ κατά- 
στασιν ἕξει συνδετικὴν 19 οὖσαν ὧν τὲ προδιμίων καὶ 

40 τῶν ἀγώνων" τρόποι δὲ καταστιδς εἰσι δώδεκα, 39. ὡς 
“Ἱψίνης ἐν τῇ περὶ τῶν uiis OU λὸγ ov τέχνῃ φησὶν, 
οὺς xen διασχεψαμένους ἀκήῶς xev. ἐχείνους ποιεῖ-- 

' σϑαι τὰς χαταστάσειρ, ua?** δὲ τὸ ** παρ᾽ Ισοχρά-- 
τους 22 εὖ ἐχόντως εἰρημέν 

45 ὡς 15 σκοπητέον ἐν τῇ ταστάσει τὸ τε πράγμα xol 
τὰ πρὸ 14 τοῦ πράγμα καὶ τὰ μετὰ τὸ πρᾶγμα, καὶ 

42 τῶν. Ven. oim 13 Ves. ἐκ. 44 ἀνείϑεσις Ven. 
.om. 15 xol Ven. “ 16 Ven. προσήκει. 47 Ven. περὶ 

τῶν μέλλ, 48 Ver πριέχουσιν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τ, 19 Ald. συν- 
δεκτικήν. Ven. et ^ συνδετικήν, 20 Ald. δέκα. "Ven. et 

Par. δώδεκα. 24. τῶν παρ᾽ Io, εὖ ἐχόντων εἰρημένων. 23 
" 23 Ven, ὥσπερ. 834 πρὸ Ald. et 

en. 
Ven. παρ᾽ Jaco 

Par. om., rece 
* 

Á . Pd 

[4 

iy τῇ τέχνῃ μνημονευτέον" 

—— — — 
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τὰς διανοίας αἷς éxatsQog τῶν ἀγωνιζομένων τόδε τι mé- 
πραχὲν ἢ μέλλει πράττειν., καὶ τούτων τοῖς συμβαλλο- 
μένοις ?5 ἡμῖν χρηστέον, ἸΤελιχὰ δὲ χεφαλαια κυρίως 
μέν ἐστι τρία ὡς xoà ἐν προγυμνάσμασιν εἴρηται, 35 eiys 
καὶ τρία τῆς ῥητορικῆς ἔγνωμεν εἴδη, ὧν τοῦ μὲν διχα- 5 
vaixoũ τέλος τὸ δίχαιον, τοὺ δὲ συμ βουλευτιχοῦ τὸ συμ- 
φέρον, vov δὲ πανηγυρικοῦ τὸ καλόν. τούτων 537 ἔχα- 298 

στον ὑποδιαιρεῖται εἰς τάδε. τὸ μὲν δίχαιον εἴς τε τὸ 

γόμιμον καὶ τὸ δίχαιον xci τὸ ἔϑος. τὸ δὲ συμφέρον 
» 3 19 νον, ) τὸ 39 ὁ 7 ?* ὃ εἰς T6 τὸ χρήσιμον xai τὸ ** αναγκχαίον xoi ὑνα- 10 

τὸν xci ÓgOi0» xal τὸ' ἐκβησόμενον... τὸ δὲ καλὸν εἴς Ta 

τὸ πρέπον καὶ ?* ἔνδοξον. 

Μαρκελλίνου. Ἢ πραγματιχὴ τοῖς τελικοῖς X&- 

φαλαίοις διαιρεῖται, ἅπερ εἴρητάι τελιχὰ, διότι πολλῶν 
γοημάτων περιεχτιχὰ εἰσιν. πᾶν γὰρ γόμιμον ζήτημα 15 

ἢ τῆς ὁριχῆς ἐστι: στάσεως ἢ τῶν δικαιολογιχῶν, LU yo- 
μικῶν" αἱ γὰρ νομιχαὶ πᾶσαι xci ἣ μετάληψις ἡ ἔγγρα- 

φος εἰς, τὸ νόμιμον κεφάλαιον ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν, αἱ 

δὲ λαχικαὶ χαὶ ἡ μετάληψις 7 ἄγραφος εἰς τὸ δίκαιον, 

o δὲ στοχασμὸς εἰς τὸ συμφέρον, ὧστε διὰ τὸ πολλὰ 10 

περιέχειν νοήματα τελικὰ κεράλαια ἐχλήϑη. προτέτακται 

δὲ τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίχαιον διὰ ταῦτα. εἰς δύο χρό- 
νους διῃρημένων τῶν ξητημάτων τῶν πολιτικῶν εἴς τῇ 

. TOY παρεληλυϑότα χρόνον χαὶ μέλλοντα, καὶ τῆς πρα- 

γματικὴς μέσης ἀμφοτέρων τεταγμένης, xal φύσει μὲν 25 

εἰς τὸ μέλλον ἐχούσης τὸν ασχοπὸν, oU μὴν οὐδὲ τοῦ παρ- 

ελϑόντος ἐχτὸς οὔσης, τὰ κεφάλαια αὐτῆς ἀμφοτέρων 

25 Ald. συμβαλομένοι. 26 Ven. ἡμῖν εἴρηται. , 27 Ven. 
τούτων δὲ 28 ze τὸ Ven. om. 29 καὶ τὸ Ven. om.. 30 

καὶ h. 1. et ante ῥάδιον et χαὶ τὸ ante ἐκβησόμενον Ven. om. 

31 Ven. καὶ τὸ ἔνδοξον, sequitur τὸ μὲν οἷν γόμιμον πλατύνεται 

p. 502. Ald. 

M 

ῖ 

»ς 
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μετέχει τῶν χρόνων. τὸ μὲν οὖν νόμεμον καὶ τὸ δίκαιον 
«oU παρεληλυϑότος ἐστίν. οἱ γὰρ νόμοι ἔφϑασαν τε- 

ϑεῖσϑαι, καὶ τὸ δίκαιον ἐκ τῶν τῶν ?? φϑασώάώντων ἐν- 
ψοιῶν δοχιμάξεται" εἰκότως οὖν τὰ δύο ταῦτα προτε- 

δ ταγμένα ἐστὶ κεφάλαια τοῦ τε συμφέροντος καὶ τῶν 
λοιπῶν, ἃ περὶ τὸν μέλλοντα ὁρᾶται, ἐπεὶ xoi τὰ παρε- 
ληλυϑὸς τῷ χρόνῳ πρότερον τοῦ μέλλοντος" ἄλλως τε 
τῶν χεφαλαίων τῶν "55 μὲν περὶ τὸ πρᾶγμα, τῶν δὲ περὶ 
τὸ πρόσωπον ἀπέδωκε τάξιν" προὐτιμήσατο δὲ ἐνταῦϑα 

40 τὰ περὶ τὸ πρᾶγμα τῶν περὶ τὸ πρόσωπον" εἰ δὲ ἐν στο- 
χασμῷ τὰ περὶ τὸ πρόσωπον προτάττει κεγάλαια τῶν 
περὶ τὸ πρᾶγμα, ἐροῦμεν, ὅτι ἐκεῖ méQl ὑπάρξεως ἦν 
πᾶσα 54 ἡ ζήτησις, ἔνϑα προτιμᾶται ἡ περὶ τὸ πρόσω- 

- πον ζήτησις, ἐνταῦϑα δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα. περὶ γὰρ τῆς 
, 15 τοῦ πράγματος: ποιότητος ἢ ζήτησις, χεφάλαιον δὲ τοῦ 

πράγματος τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον. ὥστε ἀναγχαΐως 
τὰ τῷ πράγματι οἰκεῖα προτέταχται᾽ τοῦ δὲ προσώπου 
τὸ συμφέρον, καὶ τὸ 3" δυνατὸν xoi ἔνδοξον. ταῦτα 
δὲ καὶ πρός τι" συμχέρον γὰρ τῷ γρώματε πρὸς τὸ 

40 πρᾶγμα δείκνυται τὸ δυνατὸν χαὶ ἔνδοξον" χαὶ αὐτοῦ 

δὲ τοῦ δικαίου τὸ νόμεμον προτέτακται, ὡς ἄτεχνος πί- 
στις. αἱ δ᾽ ἄτεχνον πίστεις πανταχοῦ ἰσχυρότεραι 35 
τῶν ᾿ἐντέχνων xol προτιμητέαε, ὡς xol Δημοσϑένης 
ἐχρήσατο πανταχοῦ" ἔνϑεν ἐν τῷ ntl τοῦ στεφάνου 

25 ἀσϑενὼν τῷ νομίμῳ καὶ ἰσχύων περὶ τὸ δίκαιον, καὶ 
προοίμιον ἡναγκάσϑη κατασχευάσαι ἔδιον" ῥοπὴν τὸ λα- 
βεῖν παρὰ τοῦ δικαστοῦ τοῖς ἰσχυροτέροις πρώτοις χρή- 

σασϑίαι, ἵνα μὴ ἐξ ἀρχῆς καταγνωσϑεὶς, ἅτε ἀπὸ τῶν 
ἀσϑενεστέρων ἀρξάμενος, δυσχερῆ τὴν ἐπαγομένην πί- 

80 ατιν ἔχῃ" εἰκότως οὖν τὸ νόμιμον προτέταχται, ἕπεται 

52 Adjeci alterum τῶν. abest ab Ald. $5 Ald. τὸ μὲν — 

τὸ “δὲ, Par. τῶν μὲν — τῶν δὲ, 584 Ald. πᾶσαι. — 85 τὸ Par. 

om. 36 Ald. ἰσχυρώτεραι. 
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δὲ τὸ δίχαιον. ῥητὰ 57 μὲν καὶ ἔγγραφα τὰ νόμιμα 
ἅπαντα ἄτεχνοι πίστεις" τὸ δὲ δίχαεον καὶ ἐξ ἐννοιῶν 
ἐστι xal ἐνδόξων πίστεων ἀντίῤῥησιν ἐχουσῶν. αἱλ8 γὰρ 
» , 3 ^ € ⸗ 2 - ἔνδοξοι πίστεις OU πανταχοῦ. αἱ αὐταί, αὐτίχα γοῦν χαὶ 
τὸ ἐσϑίέειν τοὺς γονεῖς τισιν ἀγαϑὸν ἐδόχει, ἑτέροις δὲ 5 
τὸ κάειν, ᾿4ϑηναίοις δὲ καὶ τὸ μὴ τρέφειν ἢ qegeya- 
γεῖν ἔγκλημα ἐδόκει. τινὲς δὲ καὶ τοῦτό φασιν" ὡς εἰ- 
κότως τὸ νόμιμον προτέταχται τοῦ δικαίου, ὡς ὡρισμέ- 
vov 55 ἀορίστου. τὸ μὲν γὰρ νόμιμον ὡρισμένον ἐστὶ 
δίκριον. τὸ δὲ δίκαιον ἀόριστον" ἰσχυρότερον δὲ τὸ ὦ- 
ρισμένον τοῦ ἀορίστου χαὶ ἀδήλου καὶ προτιμότερον" 
μετὰ ταῦτα τὰ παρὰ τὸν μέλλοντα τέταχται χεφάλαια, 
καὶ πρὸ τοῦ δυνατοῦ τὸ συμφέρον, πρῶτρν γὰρ σχο- 
ποῦμεν εἰ συμφέθον, si. ovrog εἰ δυνατὸν γενέσθαι" 
οἱ δὲ λέγοντες, ὡς οὐ καλῶς τὸ συμφέρον τοῦ δυνατοῦ 

προτέταχται, ἕως γὰρ ἂν ἀδύνατα ἢ τὰ πράγματα, 
περιττὴ ἡ τοῦ συμφέροντος βουλὴ, καὶ προφέροντες τὸ 
κατὰ τὸ ἀδύνατον' ἀσύστατον ζήτημα, ὅτι διὰ τὸ ^? 
μὴ δύνασϑαι ἐξετασϑῆναι τὸ ἀδύνατον ἀσύστατον ἐποί- 
ησεν, μὴ οὐ χαλῶς λέγουσι. τὸ γὰρ συμφέρον καὶ φύ- $0 

σει πρῶτον καὶ ἐμπεριξίληφεν .ey ἑαυτῷ τὸ δυνατόν. ὁ 

γὰρ τὰ ἀδύνατα κατασχευαζων τὰ ἀσύμφορα χατασχευά-- 

Du, ὡς ἂν εἰ κατασκευάζοιμεν Μαρωνείτας ^t ἄρξαι τῆς 
Ἑλλάδος, ἀσύμφορα αὐτοῖς χατασκευάσομεν .. κινδύνου 

yap ̂ ? ἀφορμὰς αὐτοῖς προξενήσομεν . καὶ εἰ χατασκενά- 
σομεν ** συμφέρειν ** τῷ πένητι τριηραρχεῖν, κατὰ τὸ 
ἀδύνατον ἀσύμφορόν ἐστιν. ἀνάγχη οὖν πάντως 4" τῷ 
συμφέροντι ^9 10 δυνατὸν περιέχεσϑαι, οὐ μὴν τῷ Óv- 
γατῷ τὸ συμφέρον. οὗ γὰρ δυνατὸν ἀποχτεῖναί τινα ἢ 

57 Ald. ῥητὸν, Par. ῥητά, mox Ald. et Par. ἅπαν, scripsi 

ἅπαντα. 88 Ald. oi. 30 Ald. ὁρισμένον. 40 Ald. rovro, 
41 Ald. μάρων site. 42 Ald, ἢ. 45 Par. κατασχευάζομεν, 
44 Ald. cvugéos. 45 Ald. πάγτα, 46 Ald. τῷ: 

* 
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ἱεροσυλῆσαι τῶν ἱερῶν ἀφυλάκτων 47 ὄντων ἤδη καὶ 

συμφέρον. φυσικῶς οὖν περιεχομένου τῷ συμφέροντι 

τοῦ δυνατοῦ, ἀναγκαίως καὶ ὑποτέταχται αὐτῷ. πρὸς 

δὲ τοὺς λέγοντας, ὡς ἄχρηστον τὸ συμφέρον τοῦ δυνα- 

δ τοῦ ὑπόντορ, ἐροῦμεν ὡς κατὰ τὸν τῆς ̓φιλονειχίας λό- 

yov ἀεὶ τὸ συμφέρον ἐξετάζεται, κἂν ἀπῇ τὸ δυνατόν. 

δεῖ γὰρ βούλεσθαι τὰ χρηστὰ ἑαυτοῖς χαὶ εἰ μὴ! δυνα- 

| μεϑα. [ἔνϑα 45 ᾿βουλήσεως μὲν εἰσι χρίσεις, xa» uy 

* — παρῇ τὸ δύνασϑαι καὶ εὐθῦναι" ^? δυνάμεως δὲ τοῦ 

40 βούλεσθαι 59 ἀπόντος, οὔ" οὕτω γὰρ ἂν καὶ πλοῦτος 

καὶ ἰσχὺς καὶ . σοφία καὶ εἴ τι δλλο δίχας δοῖεν" τὸ 

ὄνδοξον μετὰ τοῦτό ἐστι καὶ τὸ ἐχβησόμενον, à τενες 

χαὶ μέρη εἰρήχασι τοῦ συμφέροντος. χαὶ ὥσπερ ὑπὸ τὸ 

συμφέρον τὸ δυνατὸν, οὕτως ἔφασαν καὶ ὑπὸ τὸ ἔνδο-- 

15 Eov. τὸ ἐχβησόμενον εἶναι. εἰκότωρ οὖν τὸ ἔνδοξον προ- 

τέτωοκται τοῦ ἐκβησομένου" ἀλλ᾽ ἐροῦσ᾽ russ ivavttov- 

μένοι, ὡς τὸ μὲν ἔνδοξον μονοειδές ἐστι, τὸ δὲ ἐχβη- 

σόμεναᾳ πολυειδές. * καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ χαὶ τὸ συμφέ- 

ρον xo) τὸ κινδυνωώδες καὶ τἄλλα δοχοῦντα χεφάλαια 

40 χατασχευάξεταιῖ. ὥφειλεν οὖν τὸ πολυειδὲς τοῦ μονοεν- 

δοῦς προτεϑεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὅτι ἡ τοῦ συμφέρον- 

οτος ἔννοια τὴν δόξαν ἔχει" καὶ ἐπειδὴ τὰ ζητήματα βού- 

Aera, ἀχόλουϑον ἔγειν τοῖς προτεινομένοις προσώποις 

τὸν σχοπὸν, προτείνεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ζη- 

235 τήμασι τῶν ἀρχαίων πρόσωπα, οἷον τὸ δημοσϑένους ἢ 

Περικλέους, ἢ “Τακεδαιμονίων ἢ dOnveiov, οἷς ἐπιμὲ- 

λὲς τὸ δόξης μᾶλλον ἠετῶν ἄλλων φροντίζειν. ὡς δῆλον 

ἀπὸ τῶν ἐν Πύλῳ τριακοσίων" οἷον διὰ δόξαν τοῦ ἐχβη- 

σομένον χατεφρύνησαν, ἐξὸν γὰρ ἀλόγως σώξεσϑαι. Ei—- 

: 80 Àovro μᾶλλον τὸν μετὰ δόξης ἐκβάντα ϑάνατον, εἰχό- 

- 

47 Par. ἀφυλάχκτων τῶν ἱερὼν ὄντων. 48 Ald. ἔϑϑα. 49 
Ald. εὐθῆναι. δ0 Ald. βούλεται. 51 Ald. addit: τοῦ μονο- 

εἰδοῦς, quod omisi cum Pan 

N 
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τως τὸ ἔνδοξον τοῦ ἐχβησομένου προτέτακται. ᾿Ιστέον 

δὰ, ὡς τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιον ὁ τεχνιχὸς μὲψ ἀγνοεῖ. ' 

παρὰ δὲ τῷ “ημοσϑένει καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀρχαίων 

μεμελέτηται. καὶ ἡ μὲν τάξις τῶν χεφαλαίων αὕτη. τὴν 

πραγματιχῶν δέ τινες οὕτω διεῖλον" εἰς νόμιμον » συμ- 5 

φέρον, δυϑατόν. προστιϑέντες τῷ μὲν ψομίμῳ τὸ σαφὲς, 

τῷ δὲ συμφέροντι τὸ ἀναγκαῖον, τῷ δὲ δυνατῷ τὸ ῥᾳ- 

διον. ἀλλ᾽ Ἑρμογένης ταύτην παρελογίσατο" ἐντέχνως 
δὲ ταύτην πάνυ τοῖς κειμένοις διεῖλον. 

Ἔστι δὲ ἢ * μὲν ἔγγραφος πραγματικὴ, ἣ δὲ ἄγραφος" ἔγγραφος 10 
μὲν ἣ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ζήτημα ἔχουσα" oiov νόμον κελεύοντος ἐν ἣμέ- 

ραις τρισὶ περὶ πολέμου βουλεύεσθαι, ᾿Ελάτειαν ἔχοντος Φιλίππον. 

" γράφει “Δημοσϑένης αὐϑημερὸν ἐξιέναι" ἄγραφος δὲ ἢ μὴ ἀπὸ ῥη- 
τοῦ" οἷον ἀξιοὶ μετὰ τὰ κατὰ Πύλον Κλέων Πύϑιος καλεῖσϑαι. . 

Συριανοῦ. Ἢ uiv? ἔγγραφος ἀπὸ ῥητοῦ τινος 15. 
χαὶ " περὶ ῥητὸν ἔχειν * φησὶ τὴν ἐξέτασιν. ἡ δὲ ἄγρα- 
φος ῥητῶν οὗ προσαπτομένη περὶ ψιλὰ μόνον ἔχει τὰ * 
πράγματα τὴν ξήτησιν" εἴδη δὲ αὐτῶν οὐδ᾽ ἑτέρα ἔχει, 
διότι οὐδὲ διχαφσρὰ κεφαλαίων ἐν αὐτοῖς ϑεωρεῖται, 5 

διαφορὰ ? δὲ προβλημάτων" τῶν μὲν ovv ὑπὸ τὴν ἔγ- 20 
γραφον πραγματικὴν προβλημάτων εἰσὶ διαφοραὶ ἑπτὰ, 

κατὰ νόμου εἰσφορὰν, κατὰ νόμου παλαιοῦ κύρωσιν καὶ 
ἀναίρεσιν, κατὰ πρόσϑεσιν ἐν νήμῳ μέρους τινὸς, χατὰ 

ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, χατὰ ῥητὸν χαϊλδιάνοιαν, xata 
ἀντινομίαν, xarà αἴτησιν δωρεᾶς. χατὰ μὲν νόμου etoqo- 25 

᾿ρὰν, οἷον πολλῶν ἀτελῶν γινομένων, * καὶ τῶν πολιτευο- 300 

4 Ald. εἰ 24. Ven. Τῆς δὲ πραγματικῆς ἢ μὲν ἐστιν ἔγγρα-- " 

. φος, ἡ δὲ ἄγραφος, καὶ ἣ μὲν ἔγγραφος κι τ . — 5 Ven. ἥ. 
4 Ven. ἔχει, sine φησ. — 5 τὰ Ven. om. 6 Ven. addit: Kay 

μυριάγες ἔνιρι ξένοις ὑνόμασι τὰ συνήϑη προσαγορεύειν ἐπιχειρῶσιν. 

7 Ald. εἰ Par. διαφορὰν.. Ven. διαφορά, 8 Ven. 7ιχνομένων. 
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μένων ἐκλειπόντων, 9 τίϑησι νόμον Aentivn,, μηδένα 
εἶναι ἀτελῆ" κατὰ δὲ νόμου παλαιοῦ 5 χύροσιν καὶ &vai- 
Qsow, οἷον μετὰ τὰ ἐν Μαραϑῶνι γράφει τις παρὰ “α- 
κεδαιμονίοις ἀναιρεῖσϑαι τὸν τῆς πανσελήνου νόμον. 

5 xarà ** πρόσϑεσιν ἐν νόμῳ μέρους τινὸς, οἷον νόμος 
τὸν τυπτήσανται χιλίας διδόναε:. πλούσιος ἔχϑρὸς 13 
ἁπαξ' πένητα τυπτήσας ἐξέταττε «τὰς χιλίας" ὃ δὲ πένης 
vouov εἰσφέρει καὶ ἀτίμους τοὺς τοπτήσαντας γίγνεσθαι: 
οὐ γὰρ ἀναιρεῖ 1? τὴν ἔχτισιν τῶν χιλίων ἡ προσϑήκη 15 

40 τῆς ἀτιμίας" ἀλλ᾽ ** ἕνα τὸν ὅλον ἀπεργάζεται νόμον" 
κατὰ δὲ ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, οἷον βασιλέως ἐπερχο- 
μένου πολλῷ στρατῷ γράφει Θεμιστοχλῆς, ἐκλιπόντας 16 
τὴν πόλιν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν" οὐ ῥᾳδίαν δὲ τὴν 
ἐπίγνωσιν ἔχει τὰ τοιαῦτα συμβουλευτικὰ προβλήματα, 

45 πότερον τῆς ἐγγράφου πραγματιχῆς ἐστιν ἢ τῆς ἀγρά- 
φου" τὰ γὰρ αὐτὰ δυνατὸν ὑπὸ ἑχατέραν ἀνάγειν" πλὴν 
ἐχείνῳ 17 γε διεστήκασιν" ἐὰν μὲν γὰρ 7 τὸ γράφει 
προσχείμενον ἐν τῷ ζητήματι δηλονότι ὡς Ψηφίσματος 

εἰσαγομένου τινὸς τὸ γράφει πρόσκειται. 19 χαὶ οὕτως 

20 ἂν τῷ ψηφίσματι ὁ συμβουλεύων συσταίη" e δὲ avri 
τοῦ γράφει Θεμιστοχλῆς ἢ 0 δεῖνα τὸ. συμβουλεύει προσ- 
κείμενον ἔχει, ψιλὴ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις ἔσται" 
καὶ οὕτως ὑπὸ μὲν τὴν ἔγγραφου πραγματικὴν ἀναχϑη- 
σεται πᾶσα ψηφίσματος εἰσαγωγὴ καὶ λόγος τῷ ψηφίσ- 

35 ματι συνιστάμενος" ὑπὸ δὲ τὴν ἄγραφον 15 πᾶς συμ- 
βουλὴν περιέχων ἄνευ ῥητοῦ λόγος" ἀνάγονται δὲ ὑπὸ 
τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν τὰ τε κατὰ ῥητὸν xoi διά- 

9 Ven. ἐκλιπόντων. 10 Ven. πάλαι κειμένου. 11 Ven. 

κατὰ δὲ πρόοϑ. 12 Ven. ἐχϑρὸς πένητος ἅπαξ τυπτήσας ἔξ. τ. 

χιλίας, καὶ δεύτερον τυπτήσας δέδωκε τὰς χιλίας, ὃ δὲ πένης. 415 

Ven. ἀναιρῶν. 44 Ven. τῇ προςϑήκῃ. 45 ἀλλ᾽ Ven. om. 
46 Ven. ἐκλείποντας. 17 Ald. ἐκεῖνο. Ven. et Par. ἐκείνῳ. 48 

Ven. προςγέγραπται. 19 Ven. ἔγγραφον πραγματικὴν. 
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γοιαν προβλήματα" οἷον νόμος περὶ πολέμου μέχρι τριῶν 
ἡμερῶν βουλεύεσϑαι. ᾿δλάτειαν (Ριλίππου χαταλαβύν- 
τος, ?? γράφει συμβουλεύων Δημοσϑένης αὐϑημερὸν 
ἐξιέναι, “Αἰσχίνης ἀντιλέγει" καὶ χατὰ ἀντινομίαπ' yo- 
μος ?* τὸν τύραννον μὴ ϑάπτεσθαι ἐν ἡ ἐτυράννησε 
πόλει" xal νόμος τὸν χεραυνῷ βληϑέντα ἐκεῖ ϑάπτε- 

σϑαι ἔνϑα ?? ἐβλήϑη. ἠνέχϑη σχηπτὸς xarà τυραάννον. 
καὶ ὁ μὲν 33 ἐχεῖσε ϑάπτειν αὐτὸν συμβουλεύει, ὃ δὲ 

3 À , " ἌΡ 4 ἢ 4 » “ , 24 

ἀντιλέγει" ὅτι γὲ μὴν xoà xata αἴτησιν δωρεᾶς παντα 
« 8v 3 » 3 , 2$ »» l D , 

ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ἀναχϑῆησεται, εἰπερ κατὰ νόμον 

γίνεται. οἷον νόμος τὸν ἀριστέα λαμβάνειν 5v ἂν βού- 
λοιτο δωρεάν" πλούσιυς ἀριστεύσας αἰτεῖ πένητος ἐχϑροῦ 

φόνον, καὶ ἀντιλέγει τις" τῶν μὲν οὖν ὑπὸ τὴν ἔγγρα- 

5. 

10 

qov πραγματικὴν ἀναγομένων προβλημάτων αὗται δια-. 
φύραϊ" τῆς δὲ ἀγράφου "6 τῶν προβλημάτων ὁμοίως εἰ- 
σὶ διαφοραὶ ἑπτά. κατὰ ἀμφισβήτησιν, κατὰ ἀποχήρυ- 

ξιν, κατὰ δοχιμασίαν, κατὰ προσαγγελίαν, κατὰ τίμη- 
σιν 27 xoi ἀνϑυποτίμησιν, κατὰ συμβουλὴν περὶ μελλόν- 
των, κατὰ ἀξίωσιν. κατὰ ἀμφισβήτησιν μὲν, οἷον *? 

ἔδοξε τῶν iv Μαραϑῶνι πεσόντων ἐπιτάφιον εἰπεῖν tot 
ἀριστεύσαντος τὸν πατέρα, καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ τού- 

του ὃ τε Κυναιγείρου 29 χαὶ ὁ Καλλιμάχου πατήρ κα- 

τὰ ἀποχηρυξιν δέ" ἐπέστη νύχτωρ ὁ παῖς ξιφήρης τῷ πα- 

τρὶ, μεταγνοὺς ὥρχωσε μὴ ἐξειπεῖν, 35 χαὶ ἀποχηρύττε- 

ται ὑπὸ τοῦ πατρός" κατὰ δὲ δοκιμασίαν, οἷον ?* 'Ent- 
χουρος λαχὼν δαδουχεῖν δοκιμάξεται, κατὰ προσαγγελίαν 

δὲ, οἷον μετὰ Χαιρώνειαν Δημοσθένης ἑαυτὸν 'προσα͵- 

20 Ven. ἔγοντος. 21 Ven. οἷον νόμο. 22 Ven. ἔνϑαπερ. 
23 Ven. O μέν τις. 24 Ald. πανταχοῦ. Ven. et Par. πώντα. 

25 Ven. ἀναχϑ. πραγματικὴν, ἐπείπερ κατὰ νόμον γίγγονται. 26 

Ald. ἀγρ. πραγματικῆς. omisso sq. τῶ». 27 Ald. κατατίμησιν 
καὶ ἀνθ᾽ ὑποτίμησιν. 28 Ven. oio» om. . 29 Ven. Κυνεγεί- 

ρου. 30 Ald. ἐξιπεῖν. : 81 olo» Ven. om. 

15 

25 
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gh, Ἶ: zar& δὲ Tess rex ἀσῴεπαείημαν mx 
Μψνν «ἀἥστε Missas Ce3XUcFXGoG TIGZGR πενεήκαν- 
34 ταλέστων, ὁ 22 55 ἐ»7εξυετικᾶεας Üuzeszep^ zxmze 
A4 any IRAN, Ae aU EYum ^ mrra 

& Kr,uwmi* oru  ελξεεε AXLUF ἔπε CZaxsienp- Ζατα da) 
uem, WiueennQ ἐπανεϑων ἀπὸ IX; φυης ze 
δστρωτηγεῖν ἀσωγανενους ἀξιοῖ περὶ ww ἐπενεχδενστων 
ἐγκλημάτων αὐτῷ πρύτερυν ἀπολογείσδαιε" διαφέρει δὲ 
ἡ “στὰ ἀξίωσιν πραγμαωτιχὴ τῆ: χατὰ Φεμβουλὴν, ὅτι 

4e ἐν μὲν τως συμϑυυλεῖςφῷ ὑπὲρ τοῦ —R 36 συμφέροντος 

foonytmuívog sortitus τοὺς λόγους; ὁ συμβουλεύων" ἐν 

δὲ ταῖς χωτὰ ἀξίωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ποιεῖταε τὴν πρόοδον ?7 
λέγων’ παραδειγμώ τῆς xara συμβουλὴν" ixiuMedws 
μετὰ τῷ xata ?  Koyxor συμβουλείεε πλεῖν ἐπὶ 2Zuxa- 

, ^iv τοῦτο y&Q συμφέρει τῇ πόλεε. τὸ δὲ xara ἀξεω- 
σιν, ixfhadng ἑπανελώων ἀπὸ τῆς φυγῆς καὶ στρα- 
τηγεῖν ἀναγκαζόμενος ἀξιοῖ πρότερον περὶ τῶν ἕπενε- 
χθέντων αὐτῷ ἐγκλημάτων ἀπολογεῖσθαι" ἐνταῦϑα μὲν 
οὖν M. ἑαυτὸν τῇ πόλεε προσάγει ἀξίωσιν, ᾽5 ἐχεῖ δὲ τὴν 

40 συμβυυλὴν διώ τὸ τὴς πόλεως συμφέρον ποιεῖται" ἡ δὲ 
κατ ῥητὸν καὶ διάνοιαν πραγματιχὴ διαφέρει τοῦ ῥη- 
τοῦ καὶ διανοίας τῆς νομικῆς στάσεως, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὃ 
κρινύμενος 45 ἱκὼν παραβαίνει καὶ ὡς ἤδη 41 παραβε- 
βιικὼψ τὸν νόμον κρίνεται’ καὶ ἀρϑέντος τοῦ νόμου τὸ 

gy λοιπὸν οὐδεμίαν ἐγκλήματος *? ἐπιδέχεται χώραν... ἐνταῦ- 
da M οὐδίπω παραβέβασται ; ἄλλ᾽ εἰ χρὴ παραβῆναε 

ζητεῖται" καὶ ἡ κατ᾽ ἀντινομίαν δὲ πραγματιχὴ διαφέ- 
Qu τὴν ἀντινομίας τῷ ἐχοῖ μὲν παραβεβάσϑαι ἤδη τὸν 

ἕτε- 
a -2 " —— aan , 

δὴ Ald, προσαγγέλι. — 53 Ven, ἑαυτῷ d»yÓOvxor. . δὲ Kv- 

ἔικον Ven, om, 35 δὲ Ven, om. 86 Ven, κοινῇ τῇ πόλει. 

8? Ven, πρόσοδον. δ8 τὼ κατὰ Ven. ὁπ. 80 Ven. τὴν ἀξ. 

40 Ven, iov ὁ κρι. 41 Ald. εἴδη. 43 Ven. ἐγκλημάτων. 
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ἕτερον τῶν γόμων, ἐνταῦϑα δὲ βουλὴν προχεῖσϑαι, πότε. 
gov αὐτὸν παραβατέον, ὡς ἐπὶ toU χεραυνωθέντος τυ- 
ράννου ἐν ἢ ἐτυράννει πόλει.. ἐπειδὴ δὲ δωρεᾶς αἴτησις. 
καὶ ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτει, ὡς ἐπὶ τοῦ ὑποσχομένου 48 
μάγου εἴσω πὲντε ἡμερῶν ἀποχτενεῖν' τὸν τύραννον, 44 5 
xoà ἐν ὅρῳ iv πραγματικῇ, ἱστέον, ὅτι ταύτῃ διαφέ- ᾿ 

θουσιν ἀλλήλων, ὅτε ἐν ἐχείνοις μὲν οὐχ ὥρισται, 45 ποίαν 
αἰτεῖ ὃ λαβεῖν ἀξιῶν, ἐν ταύτῃ 46 δὲ ὡρισμένην. αἰτεῖ, 
οἷον ἢ “7 πατέρα σώξεσϑαι ἢ ἐχϑροῦ φόνον ἢ γυναῖκα 
πρὸς γάμον. ^* xol ὅτε ἐν μὲν τῷ ὅρῳ οὐδ᾽ ὅλως τὸν 10 
αἰτοῦντα φαμὲν bw εἶναι δωρεᾶς, οὐ γὰρ τὸ παρὰ 
τοῦ νόμου διηγορευμένον͵ ἐπὶ τῇ δωρεᾷ πεπραχέναι . 
δὲ τῇ πραγματικχῇ τῆς μὲν αἰτουμένης κωλύομεν τὸν αἷ- 
τοῦντα τυχεῖν, ἑτέραν δὲ λαμβάνειν συγχωροῦμεν" διὰ, 
φέρει δὲ ἡ xarà ἀμφισβήτησιν πραγματιχὴ τοῦ κατὰ 48 
ἀμφισβήτησιν ὅρου, ὅτε ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἐκ λείποντος 
καὶ πεπραγμένου συνέστηκεν ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ ἕαυ- 
τὸν μὲν ἄξιον εἶναι λέγει τοῦ αἰτουμένου, 45 τὸν δὲ àv- 
τιλέγοντα οὐδαμῶς. ἐνταῦϑα "5 δὲ ἑαυτὸν μὲν μᾶλλον 

ἄξιον εἶναί φησιν, ἧττον δὲ τὸν ἐναντιούμενον" διόπερ 20 
ἐν ταῖς πραγματικαῖς, ἡνίκα ποιούμεϑα τὰς συγχρίσεις, 
οὗ γρὴ τὸν ἀμφισβητοῦντα ψέγειν, ἀλλὰ xaxewoy μὲν 
ἐπαινεῖν, ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον προχρίνειν, ὡς ἐπὶ Κεφάλου 

καὶ ““ριστοφῶντος, οἱ περὶ τοῦ γέρως ἀμφισβητοῦσιν" 
δύο δὲ τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν, ὡς πολλάκις ἔφαμεν, ἂν 45. 
ταῖς στάσεσι ϑεωρουμένων, δικανικοῦ τε καὶ συμβουλευ- 

45 Ven. τοῦ μάγου τοῦ ὑποσχομένον. A4 Ven. addit: καὶ 
ἐπειδὴ ἠνέχϑη κατ᾽ αὐτοῦ σκηπτὸς οἴσω τῶν ᾿εέγτε ἡμερῶν, αἰτοῦν- 

Tog κατὰ τὸν νόμον τὴν δωρεὰν, καὶ ogg δὲ ἐν πραγματικῇ. 45 

Ven. οὗ κεχώρισται. 46 Ven. ἐν δὲ ταύτῃ ὧρ. αἰτεῖν. 47 ἢ 

Ven. om. 48 Ven. πρὸς γάμον αἰτεῖ. ἐν δὲ τῷ ὅρῳ οὐδόλως 
τὸν αἰτοῦντα μὲν ἄξιον εἶναι δωρ. - 49 τοῦ αἰτουμ. λέγει Veni ' 

50 Ven. ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ laviór. 

Ahetor. IV. 46 
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τιχοῦ, τὸ μὲν δικανιχὸν΄ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσε- 
σι, τὸ δὲ συμβουλευτικὸν ὕπο μόνην σχεδὸν ἀνάγεταε 

τὴν πραγματικὴν, συνεπιπλεχομένων αὑτῇ καὶ τῶν ἂλ- 

λων δύο εἰδῶν" σπανίως yaQ ἔν τε 51 στοχασμῷ συμε- 
& βουλὴ εὑρεϑήσεται, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου" πολιορχοὐμενοί τινες 
ἀνέφξαν τὰς πύλας καὶ βουλεύονται οἱ πολιορκοῦντες, 
δὲ χρὴ δ εἰσελϑεῖν᾽ σπανίως δὲϊ καὶ ἔν ὅρῳ, ὡς ἐπ᾽ ἐχεί-- 

yov* νόμος τὴν ἄχρηστον ἡλικίαν ἀποκτεῖναι" 5? τρισα- 
θιστεὺς ἄχειρ ἐστὶ xal βουλεύονται περὶ τούτου. 53 τοῦ- 

40 τὸ γὰρ οὐκ ἔστε χατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, εἰ καὶ Μι- 
᾿νουχιανός φῆσιν, ἀλλ᾽ 54 ὅρος" ξητοῦμεν γὰρ, τίς ἐστιν 
ἡ ἄχφηστος ἡλικία" χαὶ εἰ ἄχρηστός ἐστιν 55 ὁ τρισα- 
οιστεύς" πλὴν οὖν ὀλίγων συμβαίνεε πᾶσαν συμβουλὴν 

ὑπὰ τὴν ἄγραφον ἀνάγεσθαι πραγματιχήν. οὐ μόνον 
45 δὲ τὸ συμβουλευτικὸν, ἀλλ᾽ ἤδη xol τὸ διχανικὸν εἶδος 

ἐπιδέχεται ἡ πραγματιχή. πᾶσαι γὰρ αἱ τῶν παρανό- 
pov γραφαὶ πραγματιχῆς στάσεώς εἰσι. πᾶσα δὲ συμι-- 
βουλὴ, ὥς φησιν ᾿Δριστοτέλης, περὶ τούτων γίνεται 55 

γεμικῶς, negl πολέμου καὶ εἰρήνης, περὶ πόρου χρημά- 
των, περὶ 57 εἰσαγωγῆς xai ἐξαγωγῆς χρημάτων, περὲ 

- 

οἰκισμοῦ πόλεως ἢ κατασχαφῆς, 58 περὶ. γόμων, περὲ 
τιμῆς. ἐπειδὴ δὲ, καὶ ἐν ὅρῳ περὶ τιμῆς ἔσϑ'᾽ ὅτε" γέ- 
ψέται 9? ἡ ζήτησις, ὅτ᾽ ἂν τις ἀξιοῖ τιμᾶσϑαι τύραννον 

51 «e Ven, om. 52 Ven. ἀναιρεῖσϑαι. $5 περι τούτου 

Ven. om. 54 Ven. ἀλλὰ. 55 ἐστιν Ven. om, 56 Ven. 

γίγνεται. — Aristotelis verba [de rhet. 1: 4. p. 1359. ed. Bekk. 

major.) haeo sunt: σχεδὸν γὰρ, περὶ ὧν βουλεύονται πάντες καὶ 
περὶ ἅ ἀγορεύογαιν οἱ συμβουλεύοντες, τὰ μέγιστα τυγχάνει πέντε 

τὸν ἀριϑμὸν ὅ Ὄγτα " ταῦτα δ᾽ ἐστὶ περί τε πόρων, καὶ πολέμου καὶ. 

εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ 

ἐξαγομένων, καὶ περὶ νομοϑεσίας. 57 περὶ εἰσαγωγῆς καὶ ἐξα-- 

yoyre χρημάτων, ex Ven. recepi. 58 Ven. add. περὶ μετανα-- 

στάσεως. 59 Ven. ἔφϑ᾽ ὅτε om. — 60 Ven. γίγνεται. 

V 
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ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ. ᾿ς γᾷ 
“διώξας ἢ Ἃ ̓προρχτησάμενός 61 rwy. πόλιν, ἱστέον, ὅτι ἐν 
ὅρῳ μὲν ἡ ζήτησις περὶ τὸ πρᾶγμα γίνεται, 51 εἰ τὸ διῶ- 
ἔα μόνον τὸν τύραννόν ἐστι τυραννοχτονία, ἢ τὸ πεῖσαι 
Φίλιππον ἀποδοῦναι ᾿Δμρίπολιν προςκτήσασϑαι 5" πό- 
λιν" ἵν᾽ εἰ τοῦτο γένοιτο φανερὸν, τῆς προσηχοηύσης ὃ 5. 
αἰτῶν τύχῃ 64 τιμῆς" ἐν δὲ 65 τῇ πραγματικῇ φανεροῦ. 
τοῦ πράγματος ὄντος, 7 σχέψις γίνεταε 95. περὶ τοῦ 302 
ποίαν τινὰ λαβεῖν χρὴ τὸν αἰτοῦντα δωρεάν. Εἰσὶ δὲ 
καὶ περὶ τιμωρίὰς ἐν πραγματιχῇ ἀμφισβητήσεις, ὡς ἐπ᾿ 
ἐχείνου" ἐξὴν ἐν πολέμῳ μισϑωσάμενον ἕτερον ἐχπέμπειν 10 
ἀνϑ᾽ ἑαυτοῦ" 57 πολέμου καταλαβόντος ἐξέπεμψέ τις αλ- 
λον ἀνϑ᾽ ἑαυτοῦ μισϑωσάμενος" ἀριστεύσας ἐκεῖνος xa- 
τὰ τὸν νόμον ἔλαβε τὴν δωρεάν" ἑτέρου πολέμου κατα- 
λαβόντος ἐξέπεμψεν αὐτὸν μισϑωσάμενος" ἔλιπε τὴν τά- 
ἕξιν καὶ νόμου κελεύοντος χκολαζεσϑαὶ τὸν λιπόντα τὴν 45 
ταξιν ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλους, ὃ τ᾽ ἐχπέμψας καὶ ὃ 
πεμφϑείς" 9 τοῦτο δὲ τὸ ζήτημα τινές φασε γνώμης 
στοχασμὸν, τῷ πλείστους ἐν αὑτῷ λογισμοὺς ἐμφαίνε- | 

σϑαι στοχαστικοῦς" “ 69 ἔστι δὲ πραγματικῆς ἀγράφου 
κατὰ στοχασμὸν αἰτούσης 75 τὴν ζήτησιν" καϑόλου δὲ 20 

΄ 

^ χρὴ γινώσκειν, ὅτι πολλὰ προβλήματά ἐστιν, ὡς ἀνω- . 

τέρω εἴρηται, ἅπερ ὑπὸ μίαν ἄντικρυς “ἀνάγειν στάσιν 
oUy οἷόν τε, ὥσπερ καὶ τόδε, νόμος τὸν στρατηγὸν τοὺς 
χαταστείγοντος φυγάδας ἀναιρεῖν" διδύμων ἀδελφῶν 
τὸν ἕτερον φυγόντα εἶργεν ὃ νόμος κατιέναι, τὸν ἕτερον 25 

61 Ald. προκτησάμενος. Ven. προςκτισάμενος. Par. προσκτησά- 
μενος. 62 Ven. γίγνεται. 653 Ald, προχτήσασϑαι, Ven, προ-᾿ 

κείσϑαι. Par. προςκτήσασϑαι. 684 τύχοι Ven, 65 Ven, τινὲς 
δὲ ἐν τῇ ngayu. 66 Ven. γίγεετα. 67 Ald. h. ]. et paullo 

post ἀντ᾽ αὐτοῦ, scripsi cum Ven. ἀνθ᾽ iavrov. 68 Ven. ἐκ- 

πεμφϑεὶς 69 Ven. addit: ὥσπερ xol ἐν τοῖς πολιορκοῦσι καὶ 
βουλευομένοις, εἰ χρὴ εἰσελθεῖν ἀγοιξάντων τὰς πύλας τῶν πολιορ- 

κουμένων. 70 Ven. ἐχούσης. 

| | 46. 
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συμαποδημήσαντα μόνον, εἶτα ἐπανιόντα ἀπέχτεινεν ὡς 
φυγάδα 7* ὃ στρατηγόφ᾽ καὶ χρίνεται φόνου, τοῦτο γὰρ 
καὶ γνώμης ἂν τις εἴποι στοχασμὸν καὶ συγγνώμης. 7? 

, 

Σωπάτρου. Tig ἡ ἄγραφος xoi ἔγγραφος ἐδίδα-- 
5 Ee» ὃ τεχνικὸς , ὅτι ἔγγραφος μὲν ἡ ἀπὸ ῥητοὺ τὴν ξη- 
τησιν ἔχουσα, δεῖ δὲ προσϑεῖναι καὶ περὶ ῥητόν" at 

γὰρ τῶν νόμων εἰσφοραὶ ἐξετάζονται, πότερον κατὰ νό- 
pov καὶ κατὰ δίκαιον 7 οὔ" καὶ πότερον συμφέρον xci 
ἔνδοξον ἢ τοὐναντίον" ἰστέον μέντοι, ὡς ἐν τῇ ἀγράφῳ 

40 ἐμπίπτει ἔσϑ᾽ Ote ῥητὸν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀποχτεινάσης γυ- 

γαιχὸς τύραννον τὸν ἄνδρα xol αἰτούσης εἰς τὴν δω- 

θεὰν τὴν σωτηρίαν τὼν τέχνων, yOHOU ὄντος τῷ τυραν- 

?Q συναποϑνήσχειν. τὰ τέχγα" ἐνταῦϑα γὰρ χεῖται μὸν 

τὸ ῥητόν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ περὶ αὑτοῦ ἡ ξητησίς. ἐστιν, 

45 οἷον εἰ ἔννομον ἢ δίχαιον ἢ συμφέρον, ἀλλὰ πέρὶ τὴν 
ποιότητα τῆς δωρεᾶφ᾽ οἷον πότερον ἣν αἰτεῖ δεῖ λαμι- 
βάνειν αὐτὴν ἢ ἑτέραν, ἡ ζήτησις ἄγραφός ἐστι πρα- 
γματική" ἀλλὰ δὴ καὶ àv τῇ ἀγράφῳ ἐστὶν εὑρεῖν τὸ 
ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβανόμενον ν ὡς Δημοσϑένης ἐν 

20 τῷ xot ᾿Ανδροτίωνος. 73.,, φήσει τοίνυν τούτῳ τῷ τρό- 
sp ἁπάσας εἰληφέναι τὰς βουλάς *' * ὁμολογουμένως γὰρ 
ἐνταῦϑα ἐπὶ τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου κατέφυγεν. 

Τὸ τοίνυν νόμιμον ἐν τῇ ἐγγράφῳ μιᾷ τῶν νομικῶν ὑποπίπτει ατά-- 
otoy καὶ κατ᾿ αὑτήν γε διαιρεϑήσεται" αὐτίκα δὲ περὶ τῶν νομι- 

25 κῶν στάσεων λέξομεν. 

“Συριανοῦ. To νόμιμον πλατύνεται τῇ τε γνώ- 
pum τοῦ vouoOérov καὶ τοῖς πέριστατιχοῖς μορίοις καὶ 

74 Ven. ὁ στρατ. ὧς φυγάδα. 72 Sequitur in Ven. quod 

in Ald, p. 297. Sopatro tribuitur: διαιρεῖται δὲ ἢ τὸ ἔγγραφος 
καὶ $ ἄγραφος πραγματικὴ x. τ. À. 78 p. 595. ubi legitur, 
τοῦτον ἁπάσας τὸν τρόπον. 



ΕΙΣ XTAXEIX 725 

νόμοις érlgoig* ὡς * xal Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στε- 

φάνου τὸ νόμιμον διὰ νόμων ἑτέρων ἐπλάτυνεν " ἔϑηχε 
δὲ τὸ νόμιμον ἐξ ἀρχῆς" ov γὰρ ὡς «ἕτεροί φασιν ἐν 
μέσῳ τοῦ λόγου" ἀφ᾽ οὗ. γὰρ' τὴν πολιτείαν τὴν ἑαυτοῦ 
xol τὴν περὶ 2 τὸν δῆμον εὔνοιαν ἐξεταξει , οὐδὲν ἄλλο 5 

ποιδῖ, ἢ τὸ νόμιμον κατασχενάξει" τοῦ γὰρ «Αἰσχίνου 
τὸ Κτησιφῶντος ψήφισμα παρὰ τρεῖς γεγράφϑαι λέ- 

γοντος νόμους" πρῶτον μὲν ὅτι ψευδῆ “γέγραφε περὶ * 
4Δημοσϑένους γράμματα γράψας ὅτι εὔνους" νόμος δέ 

ἐστιν ὃ κωλύων ψευδὴ εἰσφέρειν γράμματα" δεύτερον δὲ 40 

μὴ ἐξεῖναι, ἐν ϑεάτρῳ * στεφαναῦσϑαι , ἀλλ᾽ ἐν πνυχί" 
τρίτον, τὸν ὑπεύϑυνον. μὴ στεφανοῦσϑαι, πρῶτον ἐξε- 
τάζει Δημοσϑένης rov 5 περὶ τοῦ μὴ φευδῆ. γράφειν νό- 
μον καὶ δείκνυσι διὰ τῆς αὐτοῦ πολιτείας τὴν τε e 

yOLXV ὡς OU ψευδὴ γέγραφε Κτησιφῶν, ἀλλ᾽ ὅτι μά- 15 

λιστα ἀληϑὴ" ἀφ᾽ οὗ γ᾽ οὖν * τῆς ἑαυτοῦ πολιτείας 
ἄρχεται τόπου xol τῆς εὐνοίας, ἀπ᾽ ἐκείνου * τὴν ἐξέ- 
τασιν ποιεῖται" ἐπιδείχνυσι γὰρ, ὡς OU παράνομον TO 

ψήφισμα Κτησιφῶντος, μὴ περιέχον 8 , Ψευδῆ γράμματα. 
περὶ Δημοσϑένους ὡς εὔφους τῇ πύλει,5 ἀλλ᾽ eroi ξῃ- 10 

λύσομεν ovv τὸν Δημοσθένην πλατύνοντες τὸ. νόμιμον, 

καϑάπερ ἐκεῖνος ἐν τῷ !? περὶ στεφάνου 'καὶ iv τῷ 
κατὰ ᾿Αριστοκράτους xul πρὸς Jentivuy* πλατυνοῦμεν 303 

δὲ τὸ νόμιμον καὶ ἀπὸ τῶν προσώπων καὶ τῶν πρα- 
γμάτων * ἀπὸ προσώπων μὲν, τίς. ἐστιν ὁ γράφων πο- 15 
λεμεῖν ῆ βοηϑεῖν" καὶ πότε '* χαὶ ría, καὶ πῶς" ἀπὸ 

πραγμάτων. διὰ τί χρὴ πολεμεῖν ἢ βοηϑεῖν. ἐν μὲν οὖν * 

— 

4 Ven. ὥσπερ. 2 Ald. παρά, Ves. et Par. περί. "' ) 

Ald. παρά, — 4 Ven, ἐν τῷ ϑεάετξρῳ. — 5 τὸν Ald. em., pro 

magb ibid. est zagd. 6 Ven. ἀφ᾽ οὗ γοῦν τόπου. 7 Ven. 
καὶ TOU νομίμου τὴν ἐξ, 8 Ald. περιέχων. Ven. μὴ ψευδῆ 7g. 

n) uu. περιέχον- 9 Ald. πόλοι. 10 Ven. ἐν τὲ τῷ περὸ 

τοῦ στεφ, 11 Ven, καὶ τίσι καὶ πότε καὶ πῶς" ἀπὸ δὲ πρ. 

«^^ , 
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44 €rt9 zex« Xy 4197 f£ ὃὲ τί ἐχζαψα Wm 

poei9 TX LxGMXLu, Ey $e ἐδιᾳς £fJT — 

p^. 

$ — Zeszettvt- Πεμτῖ, τ- μέστι ἐπε-- 5 

τῶν PVP “να TUR ὑτναλων — τὶ 

ai "2 Beute pet n vos το; PueurE UI-SSmI. iran 

SU xt, dodi i ἴα x) XexTt —— — 

A, χα IR od Ya. cQ Uem ivbrex- 

44 ttp forty Tui. σα iy τε epo zx r35— 

σύρων «ue ZAI482/409908IF τοΐπων, ἐξ τῇ: Has 
€4, UTI ὅτε ὠγώζετξωε Tol, τῶν Lures Gvgesr rm. 

ὅπ NuQUAUuypuToz, X) XGuDUE ^ (CXV DOLTIMES miS. 

qUY ὅτε ἐν Duurzpatig ἐτοῦγ, vri; epegrE τῶν SExEa- 
“τῶν ποσῶν’ ὧπν τῶν πρυσώχσων, οἷον UT; xy 6 τε-- 

γχέντες ἔθεντο τυῖτον, ἀλλ᾽ οἱ μέγεσεοε, τῶν ἀσδρωσπεαν 
zt up eS t 0n * πο τοῦ πράγματος, οἷον ὅτε περὲ τῶν 

μεγίστων προστάττει" 5? ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, ὅτι »t» me- 
Anto γρηστέων τῷ »ouq ἐν εἰρήνῃ τεχὸν ἡ z xolima-* 

29 πλετύνετωρ δὲ τὸ χεφάλαιον £x τε τῆ; TOU ταῖτα νο- 
μου ετήσωντος δόξης“ οἷον ὅτε Σύλων, ἢ δράχων F 
KAuabírng* καὶ ἐκ τοῦ πολλὰ τὸν νόμον λυσιτελῆσαε 
τῇ πόλει" xai ἔτε χκατασχενάξεταε τὸ νόμιμον ἔχ τε ῥη- 
τοῦ καὶ ϑιωνοίας καὶ ῥητῶν ἑτέρων παραϑέσει" ix δια- 

28 γυίας μὲν, ὡς ““᾿σχίνης πολλαχοῦ ἐποίησεν" ἅμα γὰρτῷ 

(ut xoi τὴν διώνοιων τιϑεὶς χατασχευάζει τὸ νόμεμον" 
ἐκ παρωβέσεωρ δὲ ῥητῶν, δειχνύντες σύμφωνα τοῖς χει- 

μένοιρ τὰ εἰσαγύμενα, ὡς Τιμοχράτης χατηγορούμενος 
ὑπὸ Διοδώρου ἢ 4Δημοσϑένους, ὡς. παράνομα,  yeyoa- 

80 φώρ' σύμφωνα γάρ φησι γεγραφέναι ἐχείνῳ τῷ γόμῳ 

τι λέγοντι" ,,οὐδὲ δήσω 5 “4“ϑηναίων οὐδένα, € ὃς ἂν ἐγ- 

12 Ald. προτάττη, 45 Ald. πολέμο. 414 Ald. διίσω. 
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γυητὰς παράσχῃ τὸ αὐτὸ τέλος TtÀoUrrag." 15 ἐὰν μέν- 
τοι ἀνασχευάσωμεν, τοῖς τε ἐναντίοις τῶν προειρημένων 
χρησόμεϑα χκατασχευῶν" καὶ ἄλλοις ὁπόσοιᾳ ὃ ἀνασχευ- 
αστιχὸς χορηγεῖ τόπος " xal ἔτε ἂν ὁ ἀντίδικος τῷ ῥη- 
τῷ. ἰσχυρίξηται, 186. ἡμεῖς τῇ τοῦ ῥητοῦ διανοίᾳ χρησό- 5 
μεϑα, ὡς Θουχυδίδης ἐν τῇ Κορινϑίων δημηγορίᾳ" τῶν 
γὰρ Κερχυραίων εἰπόντων, ὡς λύσετε *7 τὰς πρὸς “1α- 

. καδαιμονίους σπονδὰς δεξάμενοι ἡμᾶς" 18 εἴρηται γὰρ ἐν 
αὐταῖς τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων τὰς συμμαχίδας ἐξεῖναι 
παρ᾽ ἁποτέρους *? βούλοιντο ἰέναι" “ καὶ τῷ ῥητῷ. τούτῳ 10 
ἰσχυρισαμένων, ὃ Κορίνϑιος τῇ διανοίᾳ λύει λέγων" 35 

. οὗ τοῖς ἐπὶ βλάβη ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκη ἐστίν" οὐδ᾽ ὅστις 
τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῖεν, πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης 
σιοίήσει. χαὶ ῥητὰ δὲ ῥητοῖς παραϑῶμεν ἐναντία τῳ 
εἰσαγομένῳ δειχνύντες" ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ χατὰ Τίς. 

μοχράτους, ἄλλων τὸ νόμους παραϑεὶς, οἷς ἐναντία νε- 
γομσϑέτηχε, καὶ αὐτοῦ Τιμοχράτους πρότερον εἰρῃμένον 
ἐναντίον τοῦ νῦν παρ᾽ αὐτοῦ εἰσαγομένου. 

Ἔν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὰ ἔϑος ὥς νόμιμον ἐξεταστέον" οἷον ὅτι καινὰ 

ἀξιοῖς καὶ οἷα καὶ ὅσα οὐδείς πω πρότερον" ταῦτα δὲ πάλιν ἐγ-- 99 

στάσει καὶ ἀντιπαραστάσει μεϑοδεύσομεν “ ἀντιπαραστάσει μὲν, o 
ον Κλέων ἀξιοῖ μετὰ τὰ ἐγ' Πύλῳ ΠπΠύϑιος καλεῖσθαι" καινὰ ἀξιοῖς. 

καινὰ ἀξιῶ" καινὰ γὰρ καὶ τὰ πεπραγμένα. ἐνστάσει δὲ" εἶτα μέν- 

τοι οὐδὲ καινά " καὶ γὰρ καὶ Περικλῆς ᾿Ολύμπιος ἐκλήϑη" ποτέρῳ 
δὲ πρότερον χρηστέον, τῇ ἐψστάσει ἢ τῇ ἀνγιπαραστάσει, οἷ καιροὶ 35 

διδάσκουσιν, ὡς καὶ ἐν στοχασμῷ διωρισάμεϑα" 

“Συριανοῦ. Ἔδϑος * ἐστὶν ὅπερ ἢ χρόνος ἐκράτυ- 
γεν, ἢ ὡς συμφέρον αἱ τῶν πολλῶν ἐχύρωσαν γνῶμαι" 

Dem. contra Timocr. p. 745. δήσω: 48 τελαῦντας. Ald. om., 
adjeci ex Dem. 16 Ald. ἰσχυρέξεται, 47 Ald. δύσεται τὰς 
πρὸς «Δακεδαιμονίων. 18 Thuc. I. 85. .. 19 Ald, δποτέροιῷ, 
20 Thuc. lI. 40. 4 4 Ven. i9oe δέ, 
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degíges δά ̂ os Dor; τῷ sb εἶναι͵ 
τὸν ? δέ ἐγγφαγον" Ζαε τὸ ἢ mis πεῶώνάσα, τὸ δὲ im 
nique; tirer" zaex 75 μὲν φύσει, τὸ " δὲ Dum 5 lxrs- 

ses δὲ xei ἐπὶ so€row , τσε; τὰ vara ἔϑώεσαν zmà παρὰ 
90 6 Loup aLheríveras δὲ récwel G^ διά 3x τῆς πατρᾶν 

ποϊτείας, ὕπερ ἐστὶ τα παρ᾿ Xuiy y. zwi ὅκα περο- 
δωγμώτων, κοντέστεν εἴ Tz9t; ἄσδρι; παρ παῖν n- 

Tp Laer Qu Tae δωρεάς" zei ἀπὸ τῶν εἰνομσεμένιν 

πόψων xci τῶν παρ᾽  errci; ἀρίστων, Pai ἀπὸ τῶν 
19 πιρὸ Ἶ τοὺς ges τικῶν" Er, δὲ ἀπὸ τῶν παρὰ Angie 

qoe τιμηέντων, xoi Guo τῶν παρ᾽ erro ἐπαράτων" ἢ 

vovro δὲ ἱκανῶς ᾿4ρισεείδης ἐν τῷ Περεχῖεξ 3 ἐπλάτε- 

»t»' ὧν ἀξιοῖ τις ἀποστῆναι τῆς προσηγορία; row Ülse- 
πίου, XGTÍ/OFTOS τοῦ λοιμοῦ, χατάλογόν Tt? τῶν προ- 

46 γόνον πριούμενος, xal τὰς πράξεις αὐτῶν δεεξεὼν, καὶ 
τὴν πολαιὰν πολιτείαν ἀνυμνών xci δειανᾶς, ὡς οὐδὲ; 
πώποτε ἀνθρώπων 55 ὕγομα θεῶν ἔλαβεν" xai τὸν μὲ 

“Δριστείδον Περικλέα παράδειγμα σαφὲς 2 ἔξομεν περὶ 
τοῦ μὴ δεῖν τοῖς μὴ xax! ἔϑος οὖσι χρῆσϑαε" εἷς δὲ τὸ 

40 μὴ χρῆναι λύειν τὰ ἔθη, τὸν 35 πρὸς «Ἰεπτένην Anuo- 

3 Ven. τό δϑέἍξίΨ 5 Ven. τὸν μὲν καθύλου, τὸν δὲ ἐπὶ μέροις, 
emisso sla, 4 Ven. τὸν δί, 5 Ald. ϑέτει. 6 Ven. &r 
ϑριᾳφ ἄριστοι τετυχήκασι παρ᾽ uiv. — 7 Ald. παρά. — 8 AM. 

παριστώτων, Ven, et Par. ἐπαράτων. 9 Non potest intelligi 

oratio pro quatuerviris, quorum primus Pericles est: nam 
quao illie p, 160, Jebb. de Olympii cognomine dicuntur, ea 

ad Periclem contra Platonis accusationem defendendum spe 
etant, atque ab íís, quae δος loco afferuntur, prorsus di* 
crepant, ]ta [igitur statuendum videtur, Aristidem more suo 

orationi Periclem defendenti alteram accusatoriam opposuisse, 
ad quam etlam fragméntum, mox secuturum, p. 731. 1. 5. refe- 
rendum. 10 Ven. τό, 41 Ven. ἄνϑρωπος ov. 43 cogis 

Ven. om, 18 Ald, τὸ sw. «4, Δημοσθένης. correxi e Vere 
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σϑένους. λύεται δὲ τὸ ἔϑης τοιῶρδε, ὥσπερ ἐπὶ Κλέωνος 
τοῦ ἀξιοῦντος καλεῖσθαι Πυϑίου μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ" πρὸς . 
γὰρ τὴν ἀντίϑεσιν, τὴν ὅτι χαινὰ αἰτεῖς, ἀπαντήσει ὃ 

Κλέων λέγων" ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς τὸν βίον ἅπαντα ** ik 
«ἀρχῆς παρῆλθεν, οὐδὲ τέλεια ἐξ ἀρχῆς ἀνεφάνη, ἀλλὰ t 
μὴ πρότερον ὄντα κατὰ μέρος ἤρξατο γίνεσθαι, 35 οὕτω 
καὶ τέχναι ἠυξήϑησαν, καὶ τὰ πράγματα εἴληφε τὰς àm- 
δόσεις" 15 xol παραδείγματα *7 ἐπώξει νόμων, τεχνῶν, 
ἑατριχῆς, κυβερνητιχῆς, φιλοσοφίας, xol τῶν τοιούτων" 
ἔχαστα δὲ τούτων χατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν 10 
εἰσάξομεν * 15 jygragewc δὲ ἴδιον τὸ ἐὰ ἐναντίας ἵστα- 
σϑαι πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ ψευδὴ δεικνύναι, ἀνειπαρα- 
στάσεως δὲ τὸ συντρέχειγ μὲν- τοῖς ὑπὸ TOU ἀντιδίχου 

λεγομένοις, ix δὲ τοῦ ἀχολούϑου περιτρέπειν εἰς τὸ ἔναν-- 
riov. 483 

Zo nd roov. Καίτοι καὶ ἐν 'ταύτῃ ἐστὶ ῥητὸν ἐνί- 
οτε ἐμπίπτον, ὡς ἤδη- εἴρηται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ αὐτοῦ ἢ 
ξήτησις" εἰς γὰρ κατασχευὴν λαμβάνεται" πολλάκις δὲ 

xol ἀμφότερα ἐν τῇ ἀγράφῳ εὑρίσχεται, ἔϑος φημὶ καὶ 
νόμος, ὡς καὶ ὃ δήτωρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου *9 πεποί- 30 
ἡχεν" μετὰ γὰρ τὸ ῥητὸν ἐξήτασε τὸ ἔϑος λέγων, ὡς οὗ 
μόνον τοῖς νόμοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔϑεσιν ὥρισται" πρῶ- 
To» μὲν γὰρ Ναυσικλῆς στρατηγῶν ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωκε. τε- 
τίμηται" εἶϑ' Ort τὰς ἀσπίδας" Διότιμος ἔδωκε" χαὶ 'πά- 
λιν Χαρίδημος, ἐστεφανοῦτο. συνάγων ἐκ τούτων ὅτι 25 

xpi δεῖ τὰ ὅμοια τούτων παϑεῖν" ὑπέταξε γὰρ τὸ ἔϑος 

τῷ νομίμῳ" ἔϑος γάρ ἐστι τὸ ἐν συνηϑείᾳ χρατῆσαν, 
—À 

44 Ven. ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα παρῆλθεν, οὐδὲ τέλειον ἕκαστον ei- 
ϑὺς ἀνεφάνη 15 Ven. γίγνεσθαι. 16 Ven. ἀποδύσεις. 17 

Ven. παραδείγματι, 418 Ven, pergit: τό δὲ δίκαιον Q μὲν ϑεῖος 
Πλάτων x. v. À. p. 305. Ald, — 19 p, 364. 
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καὶ 35 ὅπερ ὃ χρόνος ἐχράτυνεν" χατασχευάζεται δὲ τὸ 
ἔϑος ἢ ἐκ προγόνων ἢ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν εἰ δὲ οἐχεέων 

ἀποροίημεν παραδειγμάτων, χρησόμεϑα τοῖς ξενικοῖς " οἷ- 
ον ὅτι καὶ «“Ταχεδαιμόνιοι καὶ ἄλλοε τιμὲς τοῦτον σεολει- 

5 τεύονται τὸν τρόπον" ἐξ ἡμῶν δὲ αὐτῶν, ὅτε καὶ ἡμεῖς 

τοιοῦτον ἐπραξαμέν ποτε, καὶ σύνηϑες tjj πόλει τὸ stQa- 
γμα, τοιαῦτας διδόναι δωρεάς" πλαξύνεται δὲ. καὶ αὐτὸ 

οἷςπερ καὶ τὸ νόμιμον, “προσώπῳ , ᾿ πράγματε, χαερῷ 

προσώπῳ ὩΣ ay , οἷον ὅτι Περικλῆς. τοῦτο ἔπραξεν ὁ 

10 συνέσει ἁπάντων ᾿Ελληνων διαφέρων" πράγματι δὲ, οἷ- 

ον, ὅτι μέγα τοῦτο τῆς πόλεως χατόρϑωμα" καιρῷ δέ, 
οἷον ὅτι καὶ εἰρήνῃ καὶ πολέμῳ τόδε λυσιτελεῖ" ταῦτα 

μὲν οὖν κατασχευάξοντες᾽" 22 ἀποτρέποντες δὲ τοῖς ἐναν- 

. τίοις χρησόμεϑα, ὡς Δδημοσϑένης ἐν τῷ πρὸς “επτί- 

45 γην" 33 ἐχείνου γὰρ λέγοντος, ὅτι οἱ πρόγονοι οὐδὲν ἐδί- 
δοσαν, αὐτὸς φησιν, ὅτε ovx ἀχολουϑητέον τοῖς πραγό- 
voig* ἢ γὰρ τῶν πραγμάτων διαφορὰ xoà τὰς δωρεὰς 
διαφόρους ποιεῖ" καὶ πάλιν ἀνδρῶν ἐνδόξων παρατιϑέ- 
μενοι χατορϑώματα λέξομεν, ὅτε Θεμιστοκλῆς καὶ Mi- 

20 τιάδης τὰ τοιαῦτα κατορϑώσαντες οὐχ ἤτησαν τοιαύτην 

δωρεάν" wg ἀμέλει καὶ ᾿“ἰσχίνης ποιεῖ" ?* φησὶ γὰρ, 
ὅτε xci στρατηγῶν xol ῥητόρων ἐνδόξων γενομένων, οὕς 

“ ἡ πόλις μεγίστης ἠξίωσε τιμῆς" τὰ δὲ ξενικὰ παραδεί- 
γματα ἢ ̓ ξλληνικῆς ἐστι πολιτείας ἢ βαρβαάραν. ἐξ 'EA- 

28 Agnus μὲν, ὡς 0 ix “αχώνων ἢ Βοιωτῶν" ix flapfia- 

ρου δὲ, ὡς ἐκ Περσῶν xoi Σ;χυϑῶν" διὸ τὰ μὲν “Βλ- 

305 ληνιχὰ ἀνατρέποντες μετρίου ἀξιώσομεν διασυρμοῦ, τοῖς 
δὲ βαρβάροις τελείᾳ χρησόμεϑα χαταφορᾷ" τετήρηχε δὲ 

καὶ τοῦτο Δημοσϑένης" ἐχεῖνος γὰρ εἰς τοῦτο ἐλθών 
80 φησιν" οὐ δεῖ τοὺς ἑτέρων 35 γόμους ἐπαινεῖν ἐπὶ τῷ 

20 Par. j. — 21 Ald. πρόσωπον, scripsi προσώπῳ:-:Ἡ 21 
Ald. χατασχευάσαντες. ,.25 p. 491. sqq. δὰ sensum exhiben- 
tur. 24 In Ctes. p. 444, — 446. Bekk. 25 Ald, ἑτέρῳ. — 
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τοὺς ἔνϑαδε λυμαίνεσθαι , περὶ Ἑλλήνων ἐνταῦϑα AM- 

yuv* περὶ δὲ βαρβαρικῶν ὑπόδειγμα ὃ ᾿Δριστείδης εἰς 
IlepuxAén , ἐν olg, φησι 36 ,u7 aive, ὦ παῖ SavOin- 

που, μὴ τοὺς Τίγαντας μιμώμεϑα, οἷιλέγονται τοξεύ- 

uy εἰς τὸν φὐρανὸν, μὴ τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα καὶ δ 
τοὺς σὺν ἐχείνῳ“, ὡσαύτως καὶ κατασχενάζοντες τοὺς 
μὲν “Ἑλληικοὺς ἐπαινεσόμεϑα ἐϑισμοὺς καὶ τὰ πρόσωπα 
TQ» ἀφ᾽ ὧν τὰ παραδείγματα, τοὺς δὲ βαρβαρικοὺς x τοῦ 
ἐναντίου" οἷον ὅτε ταῦτα 37 παρὰ Πέρσαις ἢ “Σκύϑαις, 

οἷς πλούτου καὶ τρυφῆς ἢ τοῦ νομαδικῶς ζῇν μᾶλλον 38 10 
ἐμέλησεν, ἢ σώφρονος xci ἡμέρου πὸλιτείας" εἰ μὲν" οὖν 
ἀμφοτέρων εὐποροδμεν τῶν ὑποδειγμάτων, χρησόμεθα τοῖς 
ἐπιχωρίοις πρὸ τῶν ξενικῶν, εἰ δὲ μὴ τοῖς ἐμπίπτουσιν" 

Τὸ δίκαιον μιᾷ τῶν δικαιολογικῶν ὑποπίπτει, καὶ κατ᾽ ἐκείνην διαι-- 
ρεϑήσεται, ὡς ἂν ἐγχωρῇ toig πεφασαίοις. 45 

ΣΣυριανοῦ. TO δίχαιον ὃ μὲν Πλάτων εἴς τε τὸ ᾿ 
ὅσιον καὶ τὸ * ὁμωνύμως τῷ γένεε δίκαιον διαιρεῖ ἐν. 
τῷ Εὐϑύφρονι" ? ἔστι δὲ ? ἡ τοιαύτη ἀχρίβεια φιλο- 
σοφωτέρα. τὸ μὲν ὕσιον τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν ἀπονέ- 
μουσα, τὸ δὲ δίχαιον τοῖς συστοίχοις. ol δὲ ῥήτορες 10 ᾽ 
ἀδιαίρετον' ἐῶντες αἰτὸ, ἅτε τὸ περὶ τὰ ἀνϑρώπι- 
ya καϑῆχον αὐτοὶ μάλιστα ϑεωροῦντες, πλατύνου- 

2. 4 , “ ἢ --, ξ , 4 
σιν αὑτὸ χαϑαπερ ἐν ταῖς" δικαιολογιδαῖς" * ἐν γὰρ 
πάσαις ταύταις πολυτρόπως τὸ δίχαιον ἐξετάζεται" O 

( 

τε χρινόμενος τοὺς ἀχολούϑους amo ὁ τῶν. ἑξῆς x&gpa- 25 

In Lept. p. 490. oix ἔστι δίκατον, τοὺς JaxiÜoiuuovio» νόμους 

οὐδὲ τοὺς Θηβαίων λέγειν ἐπὶ τῷ T. é. λα 16 Vide supra p. 728. 

not. 9. 27 Ald. ταῦϑα.ς 48 Ald. πᾶν, scripsi μᾶλλον. 

4 Ven. xai τὸ δίκαιον ὁμωνύμως τῷ y. — 2 p. 12. E. HST. 

5 Ven. ior. 4 Ven. αὐτοῦ — 5 ,Ven. δικαιολογίαις. 6 
Ald. ὑπό, "Von. et Par. ἀπό. 
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Acher ἐπάγει λογισμούς. ὁ μὲν φεύγων δίκαιον rivos τὸ 

γεγονὸς ἀποφαινόμενος, ὃ δὲ διώχων ἄδιχον αὐτὸ διὰ 
τῶν ἐναντίων λογισμῶν ἀποδειχνέων. ἐν μὲν γὰρ ἄντι- 

λήψει λέγοντος τοῦ φεύγοντος, 7 εἰ εὖχοι, ὡς χατὰ φῳ- 
$ σιν γελάσας οὔκ ὀφείλιο χρίνεσθωι, ἐξεεάζοιιεν, πότε- 
go» ἀφεῖναι τὸν * τοιόνδε δίχαιον ἢ un^ ἐν δὲ arriaracu 

ὁμοίως ὁ φεύγων ἐρεῖ, ov δίχαιοὐ εἶσαέ με χρίσεν ὑπέζειν 
ὑπέρ cov πεποιηχότα" ἐν δὲ μεεαστώσεε ἄλλου owriow 

ὄντος, ἔν δὲ ἀγτεγχλήματε τοῦ πεπονϑύτος ὑπόρχοντος 

40 ἀξίου παϑεῖν ἃ πέπονθεν, ἐν δὲ συγγνάμῃ " τῆς ἀγνοί- 

ας ἢ τῆς ἀνάγχης *» τινος ἄλλου βιασαμένου xptirro- 

voé* ἔτ, δὲ πλατύνεται τὸ δίχαιον ταῖς εὐλόγοις αἰκέακς" 

ταύτας δὲ διαιρετέαν τῇ τε xarà πρόσωπον σχέσεε xai! 
τῇ κατὰ πράγματα *? xol μεριχῶς τὴ ἐχβάσεε" οἷον τῇ 

15 μὲν xara πρόσωπα σχέσεε, εἰ φίλοι ** οἱ τὴν συμμαχίαν 
αἰτοῦντες, ἢ ἐχθροὶ ἀδικούμενοι ὑφ᾽ ἑτέρων ἢ ἐπιβου- 
λεύοντες ἄλλοις, ὑπὲρ οἰχείας 13 ἀγωνιζόμενοι ἢ τὴν αἀλ- 
λοτρίαν διασῶσαι σπεύδοντες " ix τούτων γὰρ xci τῶν 
τοιούτων τὸ κατὰ πρόσωπα δίκαιον ἐπισχεψόμεϑα, ὃ δὲ 

20 Θουκυδίδης βιαιότερον χατασχευάζων τὸ δίχαιον Zw τῇ 
Κερκυραίων δημηγορίᾳ" οὐχ. ἔχων ** γὰρ χεχρῆσϑαε τῇ 
ἐξετάσεν τοῦ δικαίου προηγουμένως ** διὰ τὸ μὴ φίλους 
καϑεστάναι τοὺς Κερχυραίους τοῖς ᾿ἀϑηναίοις, xel μή 
δυνάμενος εἰπεῖν ὅτι 3 ὡς ᾳίλοις οὖσι βοηϑηξέον, οὐ 

35 γὰρ συμμαχήσαντες ἦσαν ᾿4ϑηναίοις' Κερχυραῖοι, ἐκ τῆς 
ἀντιρράσεως 16 μεϑοδεύσας εἰσήγαγεν ἀποϑεραπεύων 

7 τοῦ φεύγοντος Ven, om. — 8 Ald. τὸ, ser. τόν. Sq. δίχαιον ex 

Ven. recepi, Ald. et Par. om. 9 Ven, τῆς ἀνάγκης, τῆς ἀγνοέας ἢ 

τινος ἄλλον κρείττονος fiag," — 10 Ald. πράγματος, scripsi πρά- 

γματα. 44 εἰ ex Ven, recepi: Ald, et Par. nonhabent. 12 Ald? 

ὑπὲρ οἰκίαν. — 13 olx ἔχων yàg κεχρῆσϑαι — — — τοὺς Krgxvoal- 

ους τοῖς ᾿άϑηναίοις Ven. non habet, 44 Áld. προηγουμένος. 
15 ὅτι Ald* om. 46 Ven. ἐκ τῆς τοῦ ἐναντίου ἀποφάσεως μρ- 
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Ld xol τὸ ἐχ τοῦ ϑιχαίου ἀντιπίπεον" ἀπήντα γὰρ 
αὐτοῖς ὅτε οὐδεπώποτε γενόμενοι, φίλοι οὐδὲ σύμμαχοε, 
ἀξιοῦτε βοηϑείας τυχεῖν. ὃ δὲ, εἰ καὶ μὴ φίλοι, φησὶν, 

χαϑεστήχαμεν, aAA ὅμως οὐδὲ ἐχϑροῖς πώποϑ᾽ ἡμῖν 

γενομένοις συναγωνιεῖσϑο᾽.Ἶ7 καὶ ἔστι τὸ ῥητὸν οὕτωρ᾽ 5 
τ » 5 ᾿ , .- “κα , 

»eita ἐν ἀδιχηματι ϑησονέαι πεισϑέντων vuoy ἃ δὲο- 
μεϑα, πολὺ δὲ 58 ἐν πλείονε αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες 
ἔξομὲέν᾽ ἡμᾶς μὲν γὰρ 19 χινδυνεύοντας καὶ ovx ἐχϑροὺς 
ὄντας ἀπώσεσϑε. τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ 35 ἐχϑρῶν - 

ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμε- 10 
τέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσϑε, ἣν οὐ δί- 
χαιον" “ xat ἐὰν 35 μὴ ἔχωμεν φίλους δεικνύναι οἷς συμ- 
βουλεύομεν βοηϑεῖν, ἐπὶ τὴν ἐχ τῆς ἀντιφάσεως μέϑο- " 
δον τρεψόμεϑα * εἰ E μὴ ὑπάρχοι λέγειν, ὅτι φίλοις 800 
ἢ συμμάχοις βοηϑήδομεν, ἐχεῖνο κατασκευάζειν πειρασό- 15 
μεϑα" τῇ δὲ κατὰ πράγματα 33 σχέσει Ora» τὴν τῶν 
πραγμάτων φύσιν ἐξετάξωβεν" οἷον δὲ δίκαιον καὶ τοῖς 
μὴ συμμαχήσασι βοηϑεῖν. ἢ τοῖς ἀδικουμένοις 33" ἐπικου- 
ρεῖν, ἢ τοὺς εὑεργετήσαντας λυπεῖν) ἢ τὰ ἐναντία, ὡς 34 
Θουκυδίδης ἐν τῇ Κορινθίων δημηγορίᾳ" ,,κκαὶ τοι 3" δί- 20 
καιοί γ᾽ ἐστὲ μαλιστὰ μὲν ἐχποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, 
εἰ δὲ 525 μὴ, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους 37 us ἡμῶν ἐέναι. 
Κορινθίοις μέν γε ὄνσπονδοί ?9 ἐστε, ἸΚερχυραίοις δὲ 
οὐδὲ δι᾿ ἀναχωχῆς πώποτε ἐγένεσθε" "“ εἰ δέ γε λυποίη 

ϑοδεύσας εἰσήγαγεν αὑτοὺς λέγων, ὡς οὔκ ἐχϑροῖς οὖσι βοηϑήσατε" 
φησὶ γὰρ οὕτως" εἶτα ἐν ἀδικήματι ϑήσονται x, τ.ιλι 417 Ald. ov». 
αγωνεῖσϑε. — Thuc. I. 55. 18 Ven. γάρ. 16 Ald. γὰρ om., est 
in Ven. et Par.et Thuc.1. 35. 20 Ven. κωλύεται. 21 xoi ἐὰν μὴ 

ἔχωμεν — — — κατασχενάζειν πειρασόμεϑα Ven. om.. 22 Ald. 
Par. πρόσωπον. Ven. πράγματα. 23 Ven. ἀδικοῦσιν. ᾿ 24 
Ven. ὡς xai Θοικ. 25 Ven, xa) 10s Thuc. I. 40. — 26'0i 
Ald. om., est in Ven. et Par. 47 Ald. τούτοις. scripsi Tov- 
τοὺς ex Thuc. 28 Ald. et Par. ἔμποδοι. Ven. et Thuc. b- 

* ὅπογδοι, 
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ἡμᾶς τὸ χατὰ πρόσωπον δίχαιον, imi τὰ 7? mur xpe- 
γματα μόνον φειξούμεϑα, 39 ὡς καὶ ““ρισεείδης ἐν Καὶ. 
λιξένῳ 3: πεποίηζεν" ἀσυποῦντος γὰρ αὐτὸν τοῦ σχαταὰ 
πρόσωπα διχαίον, οὔ γὰρ Ἰδύνατο λέγειν " δίχαιον εἶναι 

δ θάπτειν τοὺς μὴ ἀνελομένους τὰ ναυάγια πρὸς ταφὴν 

τῶν ἐν ᾽Δργιννοίσαις πεπτωχύτων, (Xi TO χατὰ πράγμα- 

^ τα δίχαιον ἐχώρησε χαϑόλου τὸν λόγον εἰσάγων xoi gr- 

ἐν. »ἄνδρες “4ϑηναῖοι βυυλεύεσϑε εἰ γρή τινα ϑάτραε τῶν 
τετιλιστηκό χότων"“ τοῦ δὲ xata τὰς ἐχβάσεις τύπου ἐφαφο- 

40 μεθα μύνον ἐν τῷ δικαίῳ" ἐν δὲ τῷ συμφέροντι τὴν 
πλατύτητα αὐτοῦ τηρήσομεν. ἡ δὲ τοῦ διχαίου λύσες, ὡς 
καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, κατὰ μέαν τῶν διχαιολογεχῶν γένε- 
Tat)? στάσεων, οἷον ἐπ᾿ ἐχείνου τοῦ ζητήματος" φυγάδες 
πόλιν ἔχτισαν" xol γράφει τις στρατεύειν ἐπ᾽ αὐκούς" 

45 λεγόντων γὰρ ἡμῶν μὴ δίχαιον εἶναε περιορῷν κατοεχε- 
ζομένους τοὺς φυγάδας καὶ τρόπον ἕτερον χατάγοντας 
ἑαυτοὺς, ἀντιτέϑεικεν "5 ἡμῖν ἀντιληπτικὸν τόδε" ἀλλ᾽ οὐ- 

᾿ δεὶς κεχώλυκε νόμος κτίζειν ὅπου βούλοιντο 5 τοὺς φυ- 
γάδας πόλεις Ἶ". 

40 Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἐΐρηταε καὶ 

πρώην περὶ τῆς τάξεως τοῦ δικαίου, οἱ γεῖρον δὲ ἔσως 

καὶ νῦν εἰπεῖν, ὅτι δεύτερόν ἐστι χεφαλάιον τὸ δίκαιον" 
μετὰ γὰρ τὰ ῥητὰ καὶ τὰ ἔϑη, τὰ συγχωροῦντα τόδε τι 
ποιεῖν ἢ τοὐναντίον λύοντα, ἐπὶ τὰς τῶν λογισμῶν χατα- 

35 σχευὰς ἐρχόμεϑα, ἐν οἷς τὸ δίκαιον τὴν ἀξίαν ixcarov 

29 Ven. τόν — 80 Ven. φευξόμεϑα, — 31 Ex Hermog. περὲ 
ἰδιῶν I, 6, apparet, titulum orationis hujus deperditae fuisse: 

πρὸς Kallltwor συμβουλεύοντος μὴ ϑάπτειν τοὺς δέκα στρατηγοὺς, 

ἐπειδὴ ἀνῃρέθησαν μιᾷ ψήφῳ. cfr. infrap.732.1. 5. Eademlaudatura 

Philostrato p. 584. Libanio declam. 57. T. I. p.819. autore Fabricio 

B. Gr, T. VI. p. 50.ed. Harl. 32 Ven. γίγνεται. 58 Ald. ἀντιτέθη- 

xw. Ven. ἀντιτεϑήσετα. 34 Ven. βούλοιτο, — 55 Ven, πόλενγ. 

| 
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50 

παρίστησιν" ὑποπίπτει δὲ usc τῶν ἀντιϑετιχῶν ἦτοι δι- 

καιολογικῶν αἱ εἰσιν, ἀντίληψις, ἀντίστασις, ἀντέγχλημα, 

μετάστασις, συγγνώμη" 0075Q γὰρ εἴπομεν ἐν τῷ νομί- 
μῷ ὡς ἀπὸ τῶν νομικῶν στάσεων 55 ἐμπίπτει ἡ ἀντίϑε- 
σις, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τῷ διχαίῳ χεφαλαίῳ ἀπὸ τῶν 5 
'δικαιολογικὼν ἐμπίπτουσιν ἀντιϑέσεις, xaO" ἃς τοῖς xe- 

φαλαίοις τῆς ἱμπιπτούσης στάσεως ἐπιχειροῦμεν πρὸς τὴν 

τούτων λύσιν, ὡς ἂν ἡ ὕλη τοῦ πράγματος διδῷ" καὶ πα- 
ράδειγμα τοῦ κατὰ ἀντίληψιν δικαίου οἱ φυγάδες οἱ πό- 
λιν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις κτίζοντες τῆς πατρίδος, δι᾿ οὃς βουλὴ 
τῆς πόλεως, εἰ χρὴ xat, αὐτῶν 57 ἐπιστρατεύειν" ἔστι γὰρ 
7 προβολῆ, ὅτι πολλὼν χαχῶν αἴτιοι γεγόνασιν" καὶ μετὰ 

τοῦτο τὸ μόριον τοῦ δικαίου, € ὅτι οὐδεὶς νόμος χωλύει πό- 

λιν κτίζειν τοὺς φεύγοντας" εἶτα ὅρος , &Ta πηλιχότῃς, 

ὅτι δεινόν τι συμβήσεται ἐκ τοῦ παροικεῖν τοὺς "5 φυγά- 

δας ἡμῖν εἶτα τὸ "πρός τι, ὅτε τοῦτο δεινότερον τοῦ κατὰ 
τὴν πόλεν μένειν" καὶ ἵνα μὴ μηκύνωμεν τὸν λόγον, πρὸς 

τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην τῶν πραγμάτων καὶ τὸ δίχαιον ἐξε- 
τασϑηήσεται" διττὸν δὲ τὸ δίχαιον᾽" αἱ γὰρ εὔλογοε αἰτίαι 

15 

εἰς δύο ταῦτα τέμνονται, τῇ T€ χατὰ πρόσωπον σχέσϑε »0 
xal τῇ κατὰ πρᾶγμα" ὑπὸ μὲν οὖν τῇ κατὰ πρόσωπον 
σχέσει ἐμπίπτει πᾶσα "5 οἰχειότης, ἐχϑρῶν, φίλων, συγγε- 

νῶν, ἐνσπύνδων, ἀσπόνδων, οἷον ὅτι δεῖ τοὺς μὲν οἰχείους 
εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἀλλοτρίους καχοποιεῖν" τὴν δὲ χατὰ 
πρᾶγμα γνωριοῦμεν ἀπὸ τοῦ πεπραγμένου, ὡς ἐπὶ τού- 
του". στρατηγὸς τοῖς δούλοις συμπαρατάξας τοὺς ἐλευϑέ- 
ρους ἐνίχησεν, καὶ τοὺς ἀποθανόντας τῶν δούλων ἐπὶ 

τοῦ πολέμου τῆς αὐτῆς τοῖς ἐλευϑέροις ὁσίας 45 ηξίωσε, 

καὶ: χρίνεται" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε Gronov τοὺς τοῖς ἐλευϑέροις 

συγχινδυνεύσαντας μὴ τῆς αὐτῆς αὐτοῖς τῶν νομιζομένων 50 
τιμῆς τυχεῖν. Ἰστέον μέντοι, ὡς χρὴ τὰς τοῦ δικαίου 307 

. 6 Ald. στάσεως. 57 Ald. κατ᾽ αὐτὸν. 58 Ald. τάς. 

89 Ald. πᾶσαι. 40 Ald. οὐαίας: 

φ. ἢ ^ 
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ἐργασίας ποιεῖσϑαι τὸν τρόπον τοῦτον, μάλιστα μὲν εἰ 
ἔχοιμεν ἀφ᾽ ᾿ ἑκατέρων τῶν τὸ προσώπων καὶ τὼν πρα- 
᾿γμάτων" εἰ δὲ μὴ, χρὴ ὁρᾷν ὁπότερον φαίνεται εὐπρό- 
σωπον, χἀχείνῳ ἐναγωνίξζεσθαι, τὸ δοχοῦν μὴ δίκαιον 

δ εἶναι ** συσκιάζονταρ" ὡς ̓Αριστείδης ἐν τῷ Καλλιξένῳ 
πεποίηκεν" ἐπειδὴ “γὰρ αὐτὸν τὸ κατὰ πρόσωπον. ἐλύπει, 

οὐδὲ γὰρ δίκαιον ἦν εἰπεῖν θάπτειν τοὺς μὴ ἀνελομένους 

τὰ ναϊάγια, ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐχείνοις ἠξιῶσϑαι" ἐχώλυ- 
σαν γὰρ ταφῇ παραδοϑῆναε τῷ πελάγει, ἐναφέντες τῶν 

. 40 τετελευτηχότων ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τὰ σώματα, ὅρα πῶς 
ἐπιστημόνως. αὐτὸν μεταχειρίζεται ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
εἰσάγων τὸ δίκαιον" οὐ yag, εἶπεν, δίκαιον ὑμᾶς ϑάπτειν 
τούτους, ἀλλὰ βουλεύεσϑιε, φησὶν, ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, εἰ 
χρὴ ϑάψαι τινὰς 43 τῶν τετελευτηχότων, χαϑόλου εἰσά- 

[6 yo» ἀπὸ τοῦ πράγματος OU τῶν προσώπων τὸ δίχαιον" 
τοῦτο γὰρ δίκαιον παρὰ πᾶσιν ἀνϑιρώποις »ενομοϑέτη- 

νι ται, τὸ 43 τοὺς τελευτήσαντὰρ γῇ κρύπτειν" ἀφ᾽ οὗ τὸ 
λοιπὸν συνελογίσατο" εἰ γὰρ' δίκαιον καὶ ἔϑος παρὰ πᾶ- 
σιν' ἀνϑρώποις ὡμολόγηται, ἕπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ xol 

20 τοὺς σερατηγοὺς τετελευτηκότας δεῖν ϑάπτειν" χαὶ αὕτη 
μὲν ἡ χατὰ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ διχαίου ἐξέτα- 

σις" λαμβάνεται δὲ xol ἀπὸ τοῦ ἐκβησομένου καὶ μόνων 
τῶν εὐλόγων αἰτιῶν" εἰδέναε δὲ γρὴ, ὡς καὶ τὸ ἐχβησό- 

μενον πλατύνεται μὲν, δὴ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις, ἐν δὲ τῷ δι- 

25 χαίῳ,. εἰ τάττοιτο, συντόμως διατιϑέσϑω, ὡς 0 Θουχυδί- 

δης ἐν τῇ Κορινϑίων δημηγορίᾳ 44, φάσχων, ἐὰν 'Keoxv- 
ραίους. δέξησϑε, ἡμῖν γενήσεσϑε ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέ- 
μιοι" ἀπὸ δὲ τῶν εὐλόγων αἰτιῶν, ὡς Δημοσϑένης sept 
τοῦ “Μεύχωνος λέγων οὕτως 45" ἔχων γὰρ ἐκεῖνος ἑαυτῷ 

80 xol τοῖς παισὶ τὴν ἀτέλειαν δέδωκεν ἡμῖν ἅπασιν" ἐκ 
, ] : γὰρ 

— 

41 Ald. post εἶναι habet xoi , quod om. Par. 42 τινὰς 

. Ald. om; 45 Ald, zov. 441, 40. — 45 contra Lept. p. 466. 
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γὰρ εὐλόγου αἰτίας χατεσχεύασεν, ὅτι δεινὸν 46 εἰ αὐτῷ 
τὴν δωρεὰν τὴν περὶ τῆς ἀτελείας ἣν νόμος ἔϑηχε Ai- 

πτίνης ἀφείλετο" ἑστέον δὲ xol τοῖτο, ὡς ὅπου ἀόριστός 
ἐστι ποιότης, οὐχ εὑρίσχεται τὸ δίκαιον, ὡς 47 ἐν ἐχείνῳ 

τῷ προβλήματι" μετὰ τὰ ἐν Κυξίχῳ γράφει τις ἐν Znág- ς 
TH μηκέτι δέχεσθαι αὐτομόλουρ᾽ τὸ γὰρ δίκαιον ἐν τού- 

τῳ ovy εὑρίσχεται ᾿ἀορίστῳ 48 ὄντι, ἄδηλον ὃν εἴτις αὐτο- 
᾿μολήσει 49 πρὸς “Ταχεδαιμονίους" ἐὰν δὲ ὡρισμένον ἢ τὸ 
πρόαωπον, otov τούςδε μὲν χολᾶσαι, τούςδε δὲ dpthpa- 

σϑαι δωρεαῖς, εὑρίσκομεν τὺ δίκαιον, ὡς ἐπὶ τούτου" νό- 40 

μος τοὺς ἀριστεύοντα περὶ τοῦ γέρως μονομαχεῖν" δύο 
ἀδελφοὶ ἀριστεύσαντες μονομαχεῖν μὴ βουλόμενοι ἀπέ- 

ὄρασαν, πολεμίων ἐπιόντων ἐπρεσβεύσαντο πρὸς αὐτοὺς΄. 
ol πὸλῖται, ὑπέσχοντο βοηϑεῖν, εἰ λύσωσε τὸν νόμον, καὶ 

Bovist ovas" τὴν γὰρ ποιύτητα TOU vouóvu τις ἐξετάζων εὖ 

ἐρεῖ, ὅτι δίκαιον ἀμείψασθαι, τοὺς ἀριστεὐχότας ἄφελο- 
μένους" τὴν εὐλάβειαν, δι᾽ ἣν ἀπέδρασαν. Ὡς ἂν à y- 
χωρῇ τοῖς xspaAatótg* τοῦτο ov πάνυ ἀχριβῶς" οὐ- 

᾿ δέποτε γὰρ εἰς ἑτέρας στάσεως ἐμπεσοῦσα κεφάλαιον στά- 
σις τὰ ἑαυτῆς ἔτι φυλάττει κεφάλαια, ἀλλὰ τὸν σχοπὸν 20 

μόνον καὶ τὰ ἐνθυμήματα" χεραλαίῳ γὰρ ov χρήσεται 
οὐδὲ ἐν στοχασμῷ ἢ ἐν ὅρῳ, ὅτ᾽ ἂν λέγῃ ἀντιλήψει 1 7 

μιᾷ τῶν ἀντιϑετικῶν" ov γὰρ τὰ Ἀεφάλαια τίϑησιν, ἀλ- 
λὰ τὸν σχοπὸν μόνον τῆς στάσεως, οἷον ὅτι ἔξεστί μοι } 

ori ἄξιος παϑεῖν; 9 τι τῶν τοιούτων" οὐχ ἀχριβῶς οὖν"; 
εἶπεν τοῦτο. 

τὸ συμφέρον διπλοῦν ἐστιν, ὅτι ρήσιμον καὶ ὅτι ὃ ἀναγκαῖον, οἷον 
χρήσιμον προσλαβεῖν ? ᾿Ολυνθίους, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον, ἵνα m 

46 Ald. δεῖν [sic] ἐν αὐτῷ, scripsi δειγὸν. εἰ αὐτῷ, exspe- 

cto meliorem emendationem, 47 ὡς inser, Ald. om. 48 

Ald. ἀρὶστὼν. Par. ἀρίστῷ. scr. ἀορίστῳ. ̂  49 Ald. αὐτομοϊήσεις, 
scripsi αὐτόμολήσε, 50 Ald, ἀφειλομένους: ; 

4 ὅτι NMld.om, ' 2 Ald. προλαβὲϊν. ^" ’’ " 
- Rhetor. 1V*, , " 47 
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pires ὃ ὃ Φίλιππος λαβὼν αὑτοὺς γένηται so? ἡμῶν" τοῦτο δὲ δια 

χῶς ἐξετάσεις" τί ποιοῦσιν ἡμῖν τόδε τὸ πρᾶγμα. , περὶ οὗ 5j βουλὴ, 

αυμβήσεται, καὶ ví μὴ ποιοῦσιν" ἑκάτερον δὲ αὐτῶν πάλιν τεεράχῶς" 

οἷον εἰ μὲν 3 ἑλοίμεϑα αὐτὸ, τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἡμῖν ἀγαθὰ παρα- 

B μενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται" τὰ δ᾽ αὖ ὑπάρχοντα φαῦλα ἀπο- 
τρεψόμεϑὰα, καὶ τὰ οὐκ ὄντα οὗ προσληψόμεϑα᾽" εἶ δὲ μὴ ἑλοίμεϑα, 
τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἀγαϑὰ ἀπολεῖται, τὰ δὲ οὗκ ὄντα ui , προα. 

γεγησόμενα δὲ 5 οὗ προσέσται" καὶ πάλιν, τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦ-. 
ἦν λα παραμενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται. 

308 z υριανοῦ. Διαιρεῖται δ μὲν εἰς τὸ χρήσιμον, 9 xal 
ἐκ περιουσίας οὕτω 7 χαλοῦσι, καὶ εἰς τὸ ἀναγκαῖον, χαὲ 

τρίτον τὸ ἐχβησόμενον" ϑεωρεῖτας δὲ ἐν χτήσενι ἀγαθῶν, 

ἐν ἀποβολῇ κακῶν, ἐν φυλακῇ τοῦ μὴ προσελϑεῖν τὰ χα- 
ες xa, ἂν συγχρίσει * ἀγαϑῶν, ἐν συγκρίσει ἀτόπων" ληψό- 
45 μεϑα δὲ ταῦτα, ἐπὶ μὲν TOV? xaÓ" ἕνα, ἀπὸ ψυχῆς͵ 

ἀπὸ σώματος , ἀπὸ τῶν ἐχτός" ἔστι δὲ χατὰ 5 ψυχὴν 
μὲν καλὰ, αἱ ἀρεταὶ δηλονότι; ἀνδρεία, φρόνησις, διχαιο- 
σύνη, σωφροσύνη, καὶ ὅσα τούτων ἔχεται" xaxa δὲ 

ἄγνοια» ἀκολασία, ἀνελευϑερία, xai τὰ ὅμοια" ̓ xarà δὲ 

30 σῶμα καλὰ μὲν ἐσχὺς, ὑγίεια, καλλος" xaxa δὲ ac vtta. 

γόσος, αἶσχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἐχτὸς χαλὰ μὲν φίλου, χρήματα, 
περιφάνεια δ, δόξα" κακὰ δὲ ἐχϑροὶ, ἔνδεια, χαταφρόνη- 
σις, ἀδοξία" ἐπὶ δὲ πόλεως ἀντὶ μὲν τῶν ἀπὸ" ψυχῆς 

παραληψόμεϑα νόμον, ἔϑος * 5, πολιτείας εὐταξίαν" ἀντὶ 
45. τῶν ἀπὸ σώματος͵ τείχη, νεώρια, ἱερῶν χκατασχευὴν, πε- 

(Cove, ὁπλίτας, ἱππέας 5, ναυτιχόν" ἀντὶ δὲ τῶν ἐχτὸς 

ὅ Par. εἰ μὴ ἑλοίμεϑα omisso οἷον. 4 μὲν Par. om. 5 

Par. δ᾽ ἂν. — 6 Ven, Τὸ δὲ συμφέρον διαιρεῖται μέν. 7. oU- 
τὼ Ven. om. 8 “ἐν συγκρίσει ἀγαϑῶν Ven. om. , 9. Ven, 

τόν. 410 Ven. κατὰ μὲν ψυχή. 11 Ven. δειλία, ἄγνοια, ο- 
: περι 
missis seqq. ἀχολασίᾳ, ἀνελ. w. τ, ὅμοια, 42 Ven. ἐπιφάνεια. 
15 Ald. ἀπὸ παρὰ ψυχῆς, delevi παρὰ ortum ex sq. παραληψό-- 

1 μιϑαι — .14 Ven, vouov ϑέσιν, — 15 Ven. καὶ γαυτικόν. 
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, τ᾽ χρήματα, συμμάχους, δόξαν" ἐξετάσομεν δὲ τὸ συμφέρον 
διὰ τόπων ἑπτά" ἀπὸ τοῦ τοῖς ἐχϑροῖς καχοῦ, ἡμῖν δὲ 

ὠφελίμου" ἀπὸ τοῦ τοῖς ἐχϑροῖς ἡδέας,. ἡμῖν δὲ ἀσυμφό-. 
ρου" ἀπὸ τοῦ σφόδρα δέϊν ἐκείνων ἀντέχεσϑαι , ὑπὲρ ὧν 
στόνους T$ παμπόλλους ἐπονέσαμεν xai χρήματα ἀνηλώ. 8 

σαμεν" ἀπὸ τῆς πάντων ἀνθρώπων ἢ τῶν πλειόνων χρί- 

σεως" ἀφ᾽ ὧν οἱ ἐχϑροὶ ϑαυμαζουσιν" ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν μὴ ψέγεσθαι" ἀπὸ τῆς "ὁ τῶν ἐνδόξων κρίσεως" 
διπλῆ δέ ἐστιν ἡ τοῦ συμφέροντος ἐξέτασις, ἡ μὲν τὸ " 
χρήσιμον κατασχευάζουσα 7, v δὲ τὸ ἀναγκαῖον" οἷον 10. 
χρήσιμον μὲν ᾿4ϑηναίοις Κερκυραίους ποιήσασϑαι συμ- 
μάχους διὰ τὴν τοῦ vavrixov δύναμιν, οὐ μέντοι ρφόδρα 
ἀναγχαῖον, ᾿θλυνϑίους δὲ 18 ἀναγκαῖον, ἵνα μὴ Φίλιππορ 
σὺν ἐκείνοις στρατεύσῃ κατὰ τῆς πόλδως. Χρή σιμὸν δὲ 
ἡ τοῦ ἀναγκαίου ἐξέτασις, καὶ μάλιστα. χώραν ἔχει ἐν 45 . 
ταῖο δυσχολίαις τῶν πραγμάτων, τ᾽ ἂν ἐπὶ πόνους 7 

δαπάνας ἢ ἄλλο τι τῶν δυσχερῶν παρακαλῶμεξβν τοὺς 
ἀχούοντας ἔνϑα καὶ ἡ τοῦ ἐχβησομένου ἐξέτασις .ἀναγ- 

χαία" ὡς εἰ μὴ τάδε πράξομεν, ταῦδ ἡμᾶς καὶ τάδε. πε- 
οιστήσεξαι τὰ δεινά. ὅπερ ὃ Δημοσϑένης ἐν ᾿Ολυνϑια- 20. 

χκῷ " ποιεῖ, κατασχευάζων οἷα συμβήσεται τοῖς “4ϑηναί- 
otc, εἰ μὴ 15 βοηϑήσειαν ᾿θλυνϑίοις" ,xol?* γὰρ, εἶπέ 

μοι, τίς αὑτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίζοντα; Θηβαῖοι; μὴ 
λίαν πικρὸν εἰπεῖν; καὶ συνεισβαλοῦσιν 33 ἑτοίμως. ἀλλὰ 
Φωκεῖς; οἱ τὴν οἰκείαν οὐχ ἰοἷοί t& φυλάττειν, ἂν μὴ 25 

. βοηϑήσητε ὑμεῖς ἢ ἄλλος τις. Πολλάχις δὲ οἱ ῥητώρων 
καὶ τὸ χρήσιμον μεϑοδεύοντες ἀναγκαῖον πειρῶνται δὲν. 

16 τῆς Ven. om, ^ 17 Ven, ἐξετάζουσα. 418 Ὄλ. δὲ συμ- 

"uüxyovg προφλαβεῖν ἀναγκαῖον Ven. 19 Ven. ᾿οΟλυνϑιακοῖς. Ol. 
l. p. 16. |. 20 μὴ Par. et Ald. om., in Par. sera manus in- 

scripsit. Est in Ven. 21 Ven. φησὶ γὰρ, τίς αὐτὸν x. δ. βα" 

Ow». * 22 Ald. συνειςκαλοῦσιν,. Ven... xol συγεισβάλλουσιν, 

' Par, et Dem. συγειςβαλοῦσιν. P. 

47. 

A 
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κνύναι" ὡς Θουκυδίδης ἐν τῇ j Κερχυραίων δημηγορίᾳ" τὸν 
δὲ πόλεμον δι᾿ OvntQ χρήσιμοι ἄν. εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ 
οἴεται}3 ἔσεσϑαι, γνώμης ἁμαρτάνδι, xci οὐχ αἰσϑάνε- 
ται τοὺς “Ἰ“ακεδαιμονίους 34 φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμη- 

5 σείοντας, xai τοὺς. Κορινϑίους δυναμένους τε naQ  av- 

τοῖς xai vuiv?? ἐχϑροὺς ὄντας καὶ προχαταλαμβάνον-- 
τας ἡμᾶς vUv?9 ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν“. διττῶν δὲ 
οὐσῶν 27 τῶν ἀποδεδίξεων “πανταχοῦ EP T£ γεωμετρίᾳ xoi 
διαλέκτικῇ χαὶ ῥητορικῇ, ἤτοι γὰρ προηγουμένως ἀποδεί- 

40 χνυμὲν, ἢ εἰς ἄτοπον. ἀπάγοντες 38" προηγουμένως μὲν, 
οἷον διὰ τὸ ἐπιβουλεύειν τῇ πόλει (βίλιππον συμῳ ἐρδε 
κτήσασϑαι συμμάχους ᾿Ολυνϑίουρ᾽ εἰς ἄτοπον δὲ ἀπα- 
γοντες, οἷον εἰ γὰρ ἐϑέλοιτε τῆς ἐλευθερέες ἀπαλλαγέντες 

| &ol τοῦ τῶν ἄλλων ἡγεῖσθαι, δουλεύειν τε 25 ἑτέροις καὶ 
(5 ὑποτετάχϑαι, μὴ. πολεμεῖτε. ᾿ιλίπσῳ". διττῶν οὖν ??, ὡς 

ἔφαμεν,: οὐσῶν ἀποδὲίξεων, ἔοικεν ἡ μὲν τοῦ χρησίμου xa- 
ταακενὴ τῇ προηγφυμένῃ ἀποδείξει, ἡ δὲ τοῦ ἀναγκαίου 
«τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ, μάλλον. δὲ ἐπὶ τῶν ῥητορικῶν 
«τῇ &ig ἄδοξον καὶ ἀσύμφοροχ ἀπαχωγῃ" τὴν δὲ τοῦ χρη- 

49 σίμον καὶ ἐρὺ ἀναγκαίου ἐξέτασιν ποιησόμεθα τετραχῶς 

ἑχατέραν᾽ ἐπὶ μιὲν τοῦ χρησίμου ἀντιφατικῶς 55 χατασχευ-. 
ἄξοντες, olov?? εἰ μὲν ἑλοίμεϑα τόῤα, περὶ οὗ ἡ βουλὴ, 
oiov: συμμαχῆϑθαι sb τύχοι ᾿Ολυνϑίοις, τὰ ὄντα ἀγαθὰ 

300 παραμενεῖ, ἐλευϑερία, coqaio, xai?? τὰ οὖκ ὄντα 
35 προσέσται, δόξα, σύμμαχοι, χρημάτωμ. πρόσοδοι, τῶν &À- 

Aev ἡγεμονία 51: xol τὰ μὲν" πάρόντα φαῦλα ἀπωσό- 

- 

23 Ald. οἴηταϊ. ' Par. οἴηται. Ven, et Thuc. I, 33. οἴεταε. 

24 Ald, τοῖς Aaxtdo uoviois φόβῳ τῶν ὑμετέρων, emendavi ex 

Thuc. 25 Ald.'zuiv, scripsi ὑμῖν ex Thuc. 26 Ven. ἡμῦς 

yv» εἰς τὴν ὑμετέραν ém., ut Thueydides, Ald. νῦν om. et ἥμετέ- 

qa» legit. 427 Ven. inserit: ὡς ἔφαμεν. 28 Ven. ἀνάγοντες. 
39 τὸ Ven. om. 30 Ven. διττῶν οὖν οὐσῶν ὡς ἔφ. τῶν ἀποδεί- 

fry, 51 Aldi ἀνειφαντιχῶςφ. , Ven. καταφαντικῶς. Par. ἄντι- 

φατιχῶς. 82 οἷον Ven om. 33 καὶ Ven. om, 88 Ven. 
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μέϑα; χρημάτων ἔνδειαν, συμμάχων ἀπορίαν, ἐχϑρῶν 
. ἀσχύν" τὰ δὲ ovx ὄντα οὐ "5 προσέσται, οἷαν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν 
ἡττηϑῆναι, συμμάχων ἀπορῆσαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα" εἰ δὲ 
μὴ ἑλοίμεϑα, τὰ τούτοις ἐναντία συμβήσεται ἡμῖν" ἡ δὲ 
τῶν τοιούτων ἐργασία τε καὶ γρῆσις ἔστι uiv?? xol na-5 
ρὰ δΔημοσϑένει ἐν Φιλιππιχοῖς τὲ xpl συμβαυλευτικοῖς, 
“άλιστα͵ δὲ παρὰ Θουχυδίδῃ ἐν ταῖς δημηγορίαις" διὸ 
καὶ δριμύτατος ἐν αὐταῖς ἐστι, διὰ πάντων τῶν εἰρημένων. 

" τόπων ἐξετάζειν 38 τὸ γρήσιμον" ἐπιχειρῶν xol εἰς τὸ 
ἀναγκαῖον αὑτὸ μετάγων"5.. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε παρεξόμεϑα 10: 
πρὸ τοῦ συμφέροντος ἔκφρασιν, ἣν ἂν " ὑπόϑεσις καὶ 
5 περίστασις εἰσηγήῆται" ὅταν ἢ πολιορχία ἢ ἢ ἕτερος τοιοῦ- 
τος καταλαμβάνεται κίνδυνος" πότε δὲ γρὴ τὰς éxgloa- 
σεῖς τῶν συμβάντων rtegéptaD et, οἱ καιροὶ διδάξουσιν" 
ἐὰν μὲν ἐπί τι 5 γαλεπὸν δοχοῦν εἶναι καὶ παρακαλῶμεν 15 

τοὺς ἀχούοντας, ἀνάγχη προσϑεῖναι τὴν ἔχφρασιν" οἷον 
κινεῖται συνεχῶς ἡ «Σικελία, xol συμβουλεύει τις μετοῦν 
χεῖν, ἐὰν γὰρ εὐθὺς μὴ προτάξωμεν ἐν ἀρχῇ τὴν ἀπὸ 
τῶν σεισμῶν ἔχφρασιν, οὐδ᾽ ἂν ἀνάσχοιντο ἡμῶν ἄλλα ** 
χκατασχευαζοντων" ὑπομνησϑέντες δὲ τῶν φοβερῶν διὰ 30 
τῆς ἐκᾳφράσεως, εὐαγωγότεροι, πρὸς τὸ πεισϑῆναι γενή- 
σονται ἐὰν δὲ περί τινος εὐκολωτέρου συμβουλεύωμεν, 
μέσην τῶν ἄλλων τοῦ συμφέροντος λογισμῶν ἢ 1) καὶ τελεν- 
ταίαν πολλάχις τάξομεν 432 τὴν ἔκφρασιν, αὔξησιν δι᾽ ai» 
τῆς τοῖς κατασχευαζομένοις ἐπάγοντες. ͵ 25 

- éytuorsia. 35 καὶ τὰ μὲν Ven, om, 86 οὗ deest in Ald, 

et Par. recepi ex Ven., qui ita: τὰ oix ὄντα φαΐλα oU προςέ- 

σται, ὑπὸ ἐχϑρῶν ἣττ. 87 Ald, δὲ, Par. et Ven. μὲν. 38 

Ald. ἐξετάζει, 39 Ven. pergit: ὡς εἴρηται, πολλάκις " τάξομεν 

δὲ καὶ τὴν ἔχῳρασιν ἐν τοῖς τοῦ συμφέροντος λογισμοῖς" ἐὰν μὲν ἐπὶ 

τι χαλεπὸν δοκοῦν εἶναι παρακαλῶμεν καὶ πρὸ τῶν ἄλλων» τοῦ συμ- 

φέροντος κατασχευῶν" οἷον κινεῖται συνεχῶς 3j «Σικελία. 40 Ald, 

τοι. — 1.16, Ald, προςϑῆναι. 41 Ven. τὰ ἄλλᾳ. 42 Ald. τάξωμεν. 
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“Σωπάτρου. ᾿ἀναγκαῖον, ei xai προείρηταε, xày- 

ταῦϑα περὶ τῆς τάξεως διαλαβεῖν τοῦ συμφέροντος, με- 
. τὰ μὲν οὖν τὸ δίκαιον, διὰ τὸν χρόνον, περὶ ὃν χατα- 

γίνεται, περὶ γάρ. τὸν μέλλοντα, τοῦ διχαίου “περὶ τὸν 

p παρεληλυϑότα τὴν ἐξέτασιν ἔχοντος" πρὸ δὲ τοῦ δυνα- 
τοῦ, διότι ὅπερ ἐπὶ στοχασμοῦ βούλησις καὶ δύναμες, 
τοῦτο ἐν πραγματικῇ συμφέρον καὶ δυνατὸν, ἀναλογεῖ 
γὰρ τὸ μὲν τῇ βουλήσει, τὰ συμφέροντα γὰρ ἑαυτοῖς 
αἱρούμεϑα, τὸ δὲ δυνατὸν τῇ δυνάμει" ὡς οὖν ἐκὲξνα 

40 μίγνυνται τὰ' κεφάλαια ἀλλήλοις, βούλησίς φημε καὶ 
δύναμις, οὕτω χἀνταῦϑα τὸ" συμφέρον καὶ δυνατόν. 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ τάξις οὐδεμία κατὰ τοῦτο, ὅμως χρὴ ἐπὶ τῷ 

ἐσχυροτέρῳ ἀεὶ τελευτᾷν" ἰσχυρότερον δὲ δύναμις βουλή- 
σεως, καὶ τοῦ συμφέροντος τὸ δυνατὸν, ἅτε δὴ στεριτ- 

45 τοῦ δειχνυμένου τοῦ βούλεσθαι ἀπόντος τοῦ δυνατοῦ. 

μιμεῖται δὲ τὸ συμφέρον τὴν βούλησιν, πᾶσα γὰρ fov- 

λησις ἐπὶ τὸ συμφέρον ὁρμᾷ. καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσ- 

αὕτα. πολλὴ δὲ τοῦ συμφέροντος ἐν ταῖς συριβουλαῖς 
εὑρίσχεται χρεία" διττὸν δὲ, φησὶν , ἐστὶν, ὅτε χρήσιμον 

40 xal ὅτε ἀναγκαῖον. τὸ μὲν οὖν χρήσιμον ἐκ λογεσεὼν € ἔχει 
τὴν κατασχευὴν, τὸ δὲ ἀναγκαῖον χαὶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης 

τὴν πίστιν. olov γρήσιμον προσλαβεῖν τὴν ᾿Ολυνθίων 
συμμαχίαν, μᾶλλον δὲ ἀναγχαῖον, ἵνα μὴ μέγας Φίλεπ- 
πὸς προσλαβὼν αὐτὴν γένηται χαϑ᾽ ἡμῶν. γρήσεμον 

25 μὲν οὖν ἐστι τὸ ix περιουσίας λυσιτελές" ἀναγκαῖον δὲ 
δὲ ὅπερ ἐξ ἀνάγχης αἱρούμεϑα" ἐχεῖνο μὲν γὰρ προαιρε- 

τιχὸν τυγχάνει. προαιρέσει 'J490 τοῦτο αἱρούμεθα . τὸ 
μέντοι ἀναγκαῖον ἀχούσιόν ἐστι, χἂν γὰρ μὴ βουλωώμε- 

ϑα, ἀνάγχη αἱρεῖσθαι. τοῦτο δέ φησι τὸ συμφέρον δὲε- 

50 χῶς χατασχευασομεν, τί ποιοῦσιν ἡμῖν καὶ Ti μὴ ποιοῦ- 
σι συμβήσεται. στοχαστιχὴ γὰρ ἡ τοῦ συμφέροντος ἐρ- 
᾿γασία. πάλιν δὲ, φησὶ, τούτων ἕχαστον τετραχῶς ἐξε» 
τασϑήσεται, οἷον ἐὰν μὲν ἑλώμεϑα αὐτὸ, τὰ μὲν ὑπαρ- 



— ΕΙΣ XTAZXEIZX 723 
4 

. xovra ἡμῖν ἀγαϑὰ χαὶ iic" xol πάλιν ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ ἐχ τῶν ἐναντίων" τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦλα 

ἀποτριψόμεϑα, xol τὰ- λοιπὰ ὡς εἴρηται τῷ τεχνι- 

δῷ" κεῖταε γὰρ καϑόλου τὸ συμφέρον ἐν χτήσει ἀγα- 

ϑῶν ἢ φυλαχῇ τούτων, ἢ ἀποβολῇ τῶν κακῶν. "loréov 5 — 
δὲ, ὅτι τινὲς τὸ ἀναγκαῖον ὡς ἴδιον κεφάλαιον βούλον- 

ται εἶναι τῆς πραγματικῆς, τινὲς δὲ ἐπίτασιν αὐτὸ εἶναι 

βούλονται τοῦ συμφέροντος". τοῦϊ δὲ συμφέροντος τὸ μὲν 

εἰς τοὺς χειμένους ἐστὶ νόμους, τὸ δὲ εἰς τοὺς πολεμί- 310 

ove, τὰ δὲ εἰς κτῆσιν καὶ φόρων καὶ χρημάτων xal συμ- 40 

μάχων, τὴ δὲ εἰς ἐξαγωγίμων τὸ καὶ εἰσαγωγίμων καὶ 

ἱερῶν καὶ ἀναϑημάτων κατάστασιν. ἃ καὶ αὐτὰ τῇ εἰς 

τέασαρα διαιρέσεε χατασχευάζεται" ov χεῖρον δὲ ἴσως 
σπερὶ τοῦδε τοῦ ̓ χεφαλαίου χαὶ τοσοῦτον εἰδέναι, ὡς συμ- 

βουλεύοντες. ἤ συμφέρον ὕγτως ἐπιδεικνύναι σπουδαζο- 15 

' pev τὸ περὶ οὗ συμβουλεύομεν, ἢ τοῦτο μὴ δυνάμενον 
παραϑέντες τὰ ἡμέτερα τοῖς ἀπ᾿ ἐχείνων λεγομένοις, 

ὅτι ἐχεῖνα μὲν χαλεπώτερα καὶ πλείστας δυσχερείας ἔχον- 
τα; ταῦτα δὲ χουφάτερα δεικνύναι τοῦτο πειρασόμεϑα. 
ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου πεπαίηχεν ὃ ῥήτωρ. ἐγκει- 30 
μέναυ γὰρ τοῦ dioyivav καὶ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ συμφο- - | 
pav προφέροντος , ἐπειδὴ συνονεγχόντα τὰ συμβουλευ- 
ϑέντα QUx ἔχει δεῖξαι, ἐπὶ τὴν εἰρημένην μέϑοδον ἐτρά- 
πετὰ" ὡς ἔστιν ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως ἰδεῖν. ,, ἀλλ᾽ ἐχεῖ- 

vo λογίζου καὶ ὅρα, εἰ μετὰ Θηβαίων ἡμῖν ἀγωνιξομέ- 25 
νοις οὕτως δέμαρτο πρᾶξαι, Tí ἂν εἰ μηδὲ τούτους εἴ- 

χομεν συμμάχουφ“" εἶτα 43 ἐπήγαγε τὴν σύγκρισιν εἰπών" 

»UQ οὐχ οἶσθα, ὅτι νῦν μὲ στῆναι, συνελϑεῖν, ἀνα- 
πνεῦσαε, πολλὰ μία ἡμέρα xal δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν 
τῶν εἰς σωτηρίαν τῇ πόλει" τότε 44 δὲ —, οὐχ ἄξιον so 
εἰπεῖν, ἅγε 4" μὴ πεῖραν ἔδωχε ϑεῶν τινος εὔνοια“, καὶ 

43 Ald, εἶναι. 44 Ald. πότε. 45 Ald. ἄγε et εὐνοίᾳ, 
correxi ex Dem, p. 295. ' 
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ix τῶν ἐναντίων δὲ ἀμφοτέρων 46 ὠφελίμων ὄντων ὦφε- 
λιμώτερον τὸ οἶχεῖον “7 ἀποδείξομεν, ὡς ἐν τῷ πρὸς 
“Αεπτίνην ὃ αὐτός gro, ὅτι ^9 πολὺ λυσιτελέστερον 

λ "t 2* 3 , 1 ὃ 1 - 3 ελεί , 
φύλαξαι Toig εὐεργέταις τὴν δωρεαν τὴς ἀτελείας, πλείω 

5 γὰρ ἐκ τούτων ἀγαϑὰ περιέσται τῇ πόλει" “ ἢ γὰρ δὲ 
οὗ Aentivnę τίϑησι νόμου, ἔτι τὸ ^? συμφέρον i μὲν 

τῶν χαϑ'᾽ ἕχαστα ὡς ἐν γένει ἢ ἀπὸ ψυχῆς ληψόμεϑα 
ἢ ἀπὸ σώματος, ἢ τῶν ἐχτὸς, ἐπὶ δὲ τῶν πόλεων, ἀπὸ 

τῶν ἀναλόγων, καὶ τοῦτο εἴρηται ἤδη. ἐπιχειρήσομεν δὲ 
, ., U , - - 

40 εἰς αὐτὰ ποιούμενοι τὴν ἐργασίαν ἀπὸ τῶνδε. πρῶτον 
4 “ν ᾿ , 3 [] & 4 

ἀπὸ τῶν ἐναντίων" λέξομεν γὰρ, ὅτε εἰ xaxov» τὸ μὴ 
- « . 4 . » «ἔχειν συμμάχους, δῆλον ὅτι τὸ ἔχειν. ἀγαϑὸν, χαὶ τὸ εἰ 

γναὺς μὴ ἔχειν κακὸν, συμφέρον 55 τὸ ἔχειν. δεύτερον 
ἀπὸ τῆς τῶν πολεμίων ἐλπίδος τε xoi δόξης, οἷς ἡμῖν 

15 συμβᾶσιν ἐχεῖνοι χαιρήσουσι, ταῦτα ἡμῖν ἀσύμφορα . ὡς 
παρὰ τῷ ποιητῇ " 

sq xe γηϑήσαι 51 πρίαμος Πριάμοιό τὸ παῖδες" 

καὶ πάλιν ἡμεῖς ἐροῦμεν, ὅτι κἀχείνοις δοχεῖ βέλτιστον 
εἶναι τοῦτο εἰ ποιήσαιμεν" ὡς xol Δημοσϑένης ἐχρήσατο 

20 εἰπων. 5? οσχεψώμεϑα δὲ, τί ἂν εὔξαιτο Φίλιππος τοῦ- 
τὸ γενέσϑαι τὸ στρατόπεδον ; ἀρ᾽ οὐ διασπασϑηναΐε καὶ 

λυϑῆναι“; εἶτα συναγαγὼν τὸ νόημα φησιν. 3^ 
ἂν (δίλιππος εὔξαιτο 5? τοῖς ϑεοῖς καὶ (Enc. τρίτον δ 
& πολλάκις χινδύνους πολλοὺς ὑπεμείναμεν καὶ χρήματα 

45 ἀνηλώσαμεν, τούτων ἔχεοϑαι συμφέρει ὡς παρ Ὁμήρῳ." 4 

ι 

-—^ 

Κὰδ δὲ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ xoi Τρωσὶ λίποιεν 

"Ἀργείην ᾿Ελένην" 

46 Ald. ἀμφοτέρῳ. 47 Ald. ἐκεῖνον. 48 ad sensum ex- ' 

primit ea quae dicuntur p. 466. χη. .49 Ald. τὸ om. 50 
Ald. συμφέρον δὲ. 51 Ald. γηϑήσεται. Tl. e, 255. 52 de 

Chers. p. 94. sed sensum modo, non verba Demosthenis reddit 

noster. 55 Ald. εὔξετο. Haec verbotenus apud Dem. 1. 1]. 
54 Il. β. 160. 
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xal ἑξῆς. τοῦτο δέ τινες xoà ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου φασὶν ἐπι- 
χείρημα" τέταρτον͵ ἀφ᾽ ὧν οἱ πολέμιοι ὑπέμειναν καὶ à 

ϑαυμαάζουαι καὶ δι᾿ ἃ πολλοὺς πόνους ὑφίστανται, ὑπὲρ 
τούτωγ' καὶ ἡμῖν ἀγωνίσασϑαι συμφέρει. ὡς Δημοσϑέ-. 
γῆς àv τῷ περὶ στεφάνου" "5" , ri ἔδει us συμβουλεῦσαι 5 

τῇ πόλει κινδύνου περιστάντος “. *, xal τοῦτο κατασκευά- 
| -ἕων ix τοῦ Φιλίππου ἔλαβεν τὰς ἀφορμὰς εἰπὼν, »ἑώρων 

: δὲ τὸν Φίλιππον, πρὸς ὃν ἣν ἡμῖν ὃ ἀγὼν, 56 ὑπὲρ δὸ- 
ξης τὸν ὀφθαλμὸν. ἐχχεκομμένον, τὸ σχέλος πεπηρωμέ- 
yov, 57 τὴν χλεῖν “χατεαγύτα" πέμπτον ἀπὸ τῆς τῶν 10 

πολλῶν χρίσεως" οἷον εἰ τύχοι ἐπὶ ἐλευϑερίας, εἰ πάντες 

| ἐπιδιώχουθιν αὐτὴν 4 καὶ oi πλεῖστοι, τοῦτο xoi ἡμῖν 
πραχτέον. ἕἔχτον, ἀπὸ τῆς τῶν ἐνδόξων χρίσεως " οἷον 

, ὡς oi πρόγονοι τάδε ἔπραξαν, οὕτω χαὶ ἡμεῖς, ὡς παρ 

Ὁμήρῳ. 58 ὧδε xal oi πρότεροι τείχεα μακρὰ καὶ πό- 15 
Aug ἐπόρϑουν. εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι πρὸ τούτων ἁπάν- 
των εἰ πολέμου συμβάντος συμβουλεύειν βουλόμεϑα, 
ὑφείλομεν ὥσπερ τινὰ διατύπωφιν. τοῦ καιροῦ ποιήσα- 
σϑαι, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν συμβουλὴν ἐλϑεῖν, ὃ ὃ καὶ An- 

|j μοσϑένης ἐποίησεν. ov πρότερον γὰρ ἠνέσχετο. τὴν δη- 20 

μηγορίαν εἰπεῖν, ἣν ἔφη συμβουλεύων τοῖς “41ϑηναίοις 
ἄρασϑαι τὸν ἐν Χαιρωνείᾳ πόλεμον, εἰ μὴ τὸν καιρὸν 

διέγραψε πρότερον, ὕστις ἦν εἰπών. ,,ἱσπέρα μὲν γὰρ 

ἦν, ἦχε δέ τις ἀγγέλλων, "5 ὡς ᾿Ελατειαν. Φίλιππος “ καὶ 811 
ἑξῆς. 25. ͵ 

- — 

— -— 

* 

τὸ δ᾽ αὖ δυνατὸν ὑποδιαιρήσεις, πρῶτον uiv ὅτι οὗ χαλεπὸν δει- 
κνὺς τῇ ἐνστάσει χρώμενος, εἶτα ἀντιπαραστάσει, ὡς εἰ καὶ χαλε- 

nov, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον" καὶ ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν χρηστῶν καὶ πόγους 

| καὶ κινδύνους ὑφίστααϑαι" καὶ ὅτι ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπωτέροις περι- 

55 p. 247. 56 Ald, ἀγαγὼν. 57 Ald. πεπηρμένον. δ58᾽ 

Il. à. 508. 59 Ald. ἀγγέλων. Par. et Dem. pro cor. p. 284. 
᾿ἀγγέλλων. 4 τὸ δὲ δυνατὸν. 
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πεσεῖν" εἶϑ᾽ ὅτι καὶ ῥάδιον. ἐὰν δὲ περὶ πολέμου 5j τινος τοεοῦῤου 
ἢ, τὸ δυνατὸν ἀπὸ τῶν παρακολαυϑούντων τοῖς προσώποις σκόπεες 

ὡς ἐν ᾽ολυνϑιακῶν 9 δευτέρῳ ὃ Δημοσϑένης" , nec ἔχει Φέλεσεπος: 

ὅτι ἀϑυμεῖ" πῶς τὰ ἔξωθεν, οἷον Θετταλοὶ, ᾿Ιλλυριοὶ, τὰ χρώήμα- 
᾿ & ta, σὲ περὶ αὐτὰν ξένοι καὶ πεζέταιροι““; καὶ τὰ ἕξῆς" τοὕὔτῳ δὲ 

᾿ἀντέκειτο μὲν ἢ παρὰ τῆς ᾿Αϑηναίων δυνάμεως ἐξέτασις" διάεει δὲ 

παρῆκεν αὐτὴν à ῥήτωρ ὃ τὸν λόγον ἐξετάζων, κατὰ ϑεωρέων δείξει 

δηλαδή" ἀλλ᾽ "ἢ ys διαίρεσις ἀπαιτεῖ" ϑαυμαστὸν δὲ οὐδὲν εἰ παρ- 

ἕται. ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων κεφαλαίων τινὰ ἔγκειται, καὶ σεαραζέ- 

“ 49 λειπται κατὰ φύσιν" καὶ ἡμεῖς πολλάκις παραλείπομεν, oUx ἐν πρα- 

γματικὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ πανταχοῦ" τὴν μὲν γὰρ δδὰν ἢ τέχνη δεῖ- 

κνυσι τῆς διαιρέσεως, τῇ δὲ φύσει τοῦ πράγματος τὴν τέχνην περοσ- 

ακτέον κατὰ τὰ ἐγχωροῦν" τὸ μὲν γὰρ τῆς εὑρέσεώς ἐστε, τὸ δὲ 

τῆς χρίσεως . ἄλλως τε ovy ὅσα δ᾽ ἂν εὕρωμεν , ἐροῖμεν, ἀλλ᾽ 

45 ὅσα 3 κρίνομεν εἶναι ῥητά. 

1 Συριανοῦ. Καλῶς * μετὰ τὸ συμφέρον τὸ δυ- 
»ατον τέταχται" οὔτε γὰρ εἰ μὴ σψγέφερε ,) δυνατὸν 

-δὲ ἦν τοὺς ἀκούοντας ἐφελκύσασϑαι: , οὔτε εὖ δὺυ- 

ψατὸν ἦν, ἀλυσιτελὲς δὲ, qvelytto τις αὑτὸ αἱρείσϑιαε , 

: 30 καλὼς οὖν ἔχει πρότερον δείξαντας ὅτι συμφέρον, οὕτω 

χαὶ ὅτι δυνατόν ἐστιν ἀποδεῖξαι. εἰσάγωμεν δὲ τὸ ὃν- 

᾿φατὸν οὕτω" πρῶτον μὲν, ὅτι οὐ χαλεπόν. δεύτερον ὅτε 
εἰ χαὶ χαλεπὸν, ἀλλ᾽ οὖν διὰ τὸ συμφέρον πρακτέον. 
μετὰ δὲ τὸ κατασχευάσαι τὸ οὗ χαλεπὸν τότε ὅτε xci 

35 ὑᾳδιόν ἐστι φανερῶς ἐροῦμεν. 

2 Par. ἐν τῷ ᾿Ολυνθιακῷ δευτ. In oratione nihil eorum 

quae laudantur, legitur, nisi p.123. oi δὲ δὴ περὲὸ αὐτὸν ὄντες 
ξένοι καὶ πεζέταιροι. In animo habuisse videtur Ol, I. p. 15. 
»TOUtO δὴ πιρῶτον αὑτὸν ταράττει παρὰ γνώμην γεγονὸς, καὶ moà- 

λὴν ἀϑυμίαν αὐτῷ παρέχει, εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν x. 1. . — 3 AM, 

ὅσα δ᾽ ἂν κρίνωμεν. Par. ὅσα. κρίνομεν. . 4 In Ven. sectio haec 
non est, contra sequens, quam Soópatro tribuit Ald, et Par. 
Syriano adscribitur. 
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| “Σωπάτρου. Τὸ δυνατὸν ὁ μὲν Βασιλίσκος ἀξιοῖ 
μετὰ τὸ θυμφέρον τάττειν, λέγων περιττὸν εἶναι, τοῦ 

᾿ξητουμένου μὴ συμφέροντος, σχοπεῖν εἰ δυνατόν ἔστιν. 

ἀλλ᾽ ἀντιστρέφων ὁ λόγος φανεῖται" καὶ γὰρ μὴ δυ- 
γατοῦ ὄντος τοῦ προκειμένου περιττὴ ἂν εἴη ἡ τοῦ συμ- δ 
φέροντος ἐξέτασις" γρὴ δὲ μάλιστα τῷ Πλάτωνι καὶ. 

περὶ τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων τούτων ἀχολουϑῆσαι, 
* * * , * 

ἧπερ xaxeivog ἐν τῇ πολιτείᾳ χέχρηται" δεῖ γὰρ im 
ἐχεῖνο πρότερον juny τὸ ὁ χεράλαιον, ὅπερ μάλιστα δια- 
ταράττει τοὺς ἀχροωμένους καὶ προηγουμένως ζητεῖται 10 

πὰρ αὐτοῖς" ἕν᾽ γὰρ τῷ giunto τῆς πολιτείας χατα- 

σχευάσαι βουληϑεὶς, ὅτι τὰ αὑτὰ μετελευστέον ἀνδρί τε 
καὶ γυναιξὶν ἐπιτηδεύματα, οἶδεν 7 Oti τὸ μὲν συμφέ- 
ρον ἐνταῦϑα πρόδηλον ἦν᾽ τὸ δὲ δυνατὸν ἐλύπει 9 τὸν 
λόγον" ὡς δυσχερεστέρας ἐν αὐτῷ τῆς κατασχευῆς γε- 
»ομένης" διόπερ πρότερον τὸ δυνατὸν χατασχευάσας, 
ἐφ᾽ ὅπερ κατήπειγεν 5 ὃ λόγος; οὕτως ἐπὶ τὸ συμφέρόν 
ἐτράπη" πάλιν ἐν τῷ περιεχομένῳ ϑεωρήματι περὶ τοῦ 

δεῖν χοινὰς εἶναε τὰς γυναῖχας λυποῦντος αὑτὸν τοῦ 

συμφέροντες ἐπ᾽ ἐκεῖνο πρῶτον χωρήσας, οὕτως ἐπὶ τὸ 
δυνατὸν ἐτραπη." φαίνεται δὲ καὶ Δημοσϑένης τοιαύ- 
ty 1? μεϑόδῳ χεχρημένος, καὶ τοῦ τὸ καιροῦ χαὶ τῶν 
λυπούντων ἄριστα στοχαζόμενος, καὶ πρὸς ἐχεῖνα πρότε- 
ρον μετάγων τὸν λόγον. καὶ ἐπὶ ζητημάτων δὲ φανερὸν 

τὸ τοιοῦτον" οἷον ““λεξώνδρου ἐν ᾿Ινδοῖς ὄντος. συμβου- 

λεύεε Δημοσθένης ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων. 
γελοῖον γὰρ ἐνταῦϑα μὴ πρότερον κατασχευάσαντα τὰ 
δυνατὰ μνήμην τινὰ ποιῆσαι 2 τοῦ συμφέροντος" ἡ δὲ 
τοῦ δυνατοῦ ἐξέτασις περὶ μὲν τοῦ xaO" ἕνα γενήσεται, 

5 Ven. μὴ συμφέροντος τοῦ ζητουμένου. 6. Ald. vx ἐκεῖνο 

πρ. ἔκειτο κεφ. correxi ex Par. et Ven. 7 Ven. εἶδεν. 8 Ald. 

ἐλύπειν — p. 450. 451. ’ 9 Ald. κατήπηγεν ὃ λόγος, ἅτως. 
40 Ven. ἐν τῇ τοιαύτῃ. 11 Ven. πρότεράβ. — 12 Ven. ποιεῖσϑαι- 

AJ 3 

* 
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ὥσπερ ἐπὶ τοῦ συμφέραντος , ἀπὰ ψυχῆς, ἀπὸ Gupgorag, 
ἀπὸ τῶν ἐκτός. ἀπὸ μὲν ψυχῆς, εὐορκίας, ἐπεορχίας, σεέ- 

στεως, ἀπισΐίας, εὐνοίας, φϑόνου, μεγαλοψυχίας, φιλο- 

χρηματίας, ἐμπειρίας, ἀπειρίαρ χαὶ τῶν τοιούτων, 13 ὅσα 

5 ψυχῆς ἐστι πάϑη . ἀπὸ ** σώματορ" ῥώμης, ἀσϑενείας, 

εὐεξίας, χαχεξίας καὶ τῶν τοιούτων" ἀπὸ δὲ τῶν ἐχτός " 

χρημάτων, φίλων, στρατιωτῶν, ὅπλων, συμμάχων, τριη- 

812 ρῶν, ἵππων, λιμένων, τόπων, d καιρῶν, τύχης, καὶ 

τῶν παραπλησίων" ἀπὸ γὰρ τῶν προσύντων ἡμῖν αὐτοῖς 
40 ἢ τοῖς ἐναντίοις ἢ πάντων ἅμα v τινῶν ληψόμεϑα τὴν 

εὐπαρίαν εἰς τὴν τοῦ δυνατοῦ χατασχευήν. ὑποδιαιρήσοιιεν 
δὲ τὸ δυνατόν" πρῶτον μὲν, ἐὰν ἐγχωρῆ, 16 τῷ μὴ xa- 
λεπὸν εἶναι, ἔπειτα τῷ, 11 εἰ καὶ χαλεπὸν εἴη, ἀλλ᾽ οὖν 
ἀναγχαῖον, xol ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν γρημάτων, καὶ πόνους 

15 χαὶ χινδύνους ὑπομέγεξεν, χαὶ ὅτε ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπω- 
τέροις περιπεσεῖν ἀντιληπτέον τῶν πραγμάτων" wg An- 

μοσϑένης ἐν duAazuxoig.?9 ,, εἰ δὲ τῳ δοχεῖ ταῦτα xa 

δαπάνης μεγαλὴς xol πόνων πολλῶν !? xoi πραγματείας 

.— δέναι, καὶ μάλα ὀρϑῶς δοχεῖ" ἀλλ᾽ ἐὰν λογίσηται τὰ τῇ 

30 πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἐὰν ταῦτα Vu] ἐθέλῃ ?? 
ποιεῖν, εὑρήσει λυσιτελοῦν τὸ ἑχόντα 21 ποιεῖν τὰ δέον- 
τα," καὶ ἑξῆς, εἶτα ἐπειδιραντέπιπτεν αὐτῷ, ὅτι εἰ καὶ 

χρήσιμον τὸ πολεμεῖν ἀλλ᾽ οὐχ ἀναγκαῖον, ἐπήνεγκεν 
εὐϑυς 23 τὴν τοῦ ἀναγχαίου νατασχευὴν λέγων. „ri 33 

35 οὖν ἀναδυόμεϑα ἢ τί μέλλομεν ἢ πότε σὺν 4 ϑεῷ τὰ 
δέοντα ποιεῖν ἐϑελήσομεν; ὅταν ἤδη ἀναγχὴ τις n 2 

13 Ven. καὶ τοιούτων, ὅπόσα. 44 Ven. ἀπὸ δὲ owu. 45 

Ven. τόπων, λιμένων. 16 Ven. χορῇ. 47 Ald. τὰς .18 de 

Chersonn, p. 101. 19 πολλῶν ex Ven. et Dem, recepi. 

20 Ven. 9/5. | 21 Ald, ixóyn, Par. Ven. Dem. íxorrag. 

22 Ven. τέϑεικεν εὐϑέως. 23 Ven. moi, ut Dem, p. 102. 
/ 24 σὺν Ven, om. 25 Ald. ἦν, scripsi 7 ex Dem. 
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ἀλλ᾽ ἣν μὲν ἂν τις ἐλευϑέρων ἀνθρώπων ἀνάγκην εἴ- 
ποι, οὐ μόνον ἤδη πάρεστιν, ἀλλὰ καὶ πάλαι" παρελή- 

λυϑεν᾽ τὴν δὲ τῶν δούλων ἀπεύχεσθαι 35 δήπου μὴ - 
γένεσθαι" * 17 εἶτα τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ κατεσχεύα-" 
σεν 358 οὕτως" ,, οὐδὲ γὰρ Φεραίοις πρότερον πρὸς τὰ δ 
τείχη προβάλλων 39 ἔφασχε πολεμεῖν, οὐδὲ ᾿Ολυνϑίοις 
ἐξ ἀρχῆς) ἕως ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ τὸ στράτευμα παρὴν 

ἔχων, ἢ καὶ τότε τοὺς ἀμύνεσθαι χελεύοντας πόλεμον 
ποιεῖν φἥσομεν " οὐκοῦν. ὑπόλοιπον δουλεύειν" οὐ γὰρ ἀλ- 
Ao γε οὐδέν ἔστι μεταξὺ τοῦ μήτε ἀμύνεσθαι μήτ᾽ ἄγειν 10. 
ἡσυχίαν ἐάσϑαι"" ἐπὶ δὲ τούτων κατασκευάζειν χρὴ καὶ 
τὸ ῥᾳδιον᾽ αὔξησις γὰρ τοῦ δυνατοῦ ἡ τοῦ ῥᾷστου 
ἀπόδειξις" καὶ πᾶν μὲν ῥᾳδιον᾽ δυνατὸν, ov πᾶν δὲ δυ-. 

ψατὸν δὴ xel ῥᾷδιον" εἰσὶ 59 γάρ τινα καὶ μέσα" εἰσ- 
ἄξομεν δὲ αὐτὸ. οὕτως" ὅτι ὑμεῖς ?* μὲν γρημάτων το- 15 
σῶνδε καὶ πόνων xol στρατείας ἡγεῖσϑε δείαϑαι ?? τὰ 
παρόντα πράγματα" τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει" καὶ ἑξῆς ἐπὶ 
τὰς ἀποδείξεις τοῦ ῥᾳδίου γωρήσομεν" χαϑόλου γὰρ ἢ 
δυσχέρεια "" τισι πρόσεστι τοῖς συμβουλενομένοις, ἢ ᾧᾳ- 
στώνη. εἰ μὲν οὖν δυσχέρεια προσῇ ?* διὰ τῶν προειρη- 20 
μένων ποιησόμεϑα τοῦ δυνατοῦ τὴν χατασχευὴν τελείως. 

ἑχάστου ταῖς δὐεργεσίαις ἐπεξιόντες, εἰ δὲ εὐκολία προσῇ, 

περιττὸν πρὸς τοὺς εἰδότας, ὅτι ῥᾳδίαν ἔχει τὴν ἐπιχεί- 
(now τὰ πράγματα, περὶ ὧν ἡ βουλὴ, "" τοιαύτας ἀπο“ 

᾿ δείξεις καὶ κατασχευὰς ἐπάγειν" ἀλλὰ διὰ βραχέων τοῦ 5 - 
ῥὁᾳδίου 56 ἐφαψάμενοι ὡς μὴ δοχεῖν παντελῶς παραλιμ- 

26 Ald. ἀπέχεσθαι, correxi ex Dem. 27 Ven. add. δεῖ, 

. 28. Ald. κατασκεύασεν. 49 Ven. mgocxalow. Dem. p. 104. moi» 

ἢ πρὺς τὰ τείχη προσβαλεῖγ. 580 εἰσὶ γάρ τινα xol μέσα Ven. 
om. 31 Ald. Par. ἡμεῖς. Ven. ὑμεῖς 55 Ven. ἦγ). τὰ παρ- 

ὄντα προσδεῖσθαι ng. 55 Ald. τῇ δυσχερείᾳ, correxi ex Par. 

et Ven. 84 Ven. προσείη, — 55 Ald. et Par. ei βούλει. Ven, 
$3 βουλή. 86 Ven. αὐτοῦ ῥάδιον. ᾿ . e*t 

-"- 
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fta VELV , ini τὴν χαϑ' ὑπόθεσιν "7 τρεψόμοϑα μέϑοδον 
λέγοντες, ὅτε εἰ καὶ δυσχολίαν τινὰ συνέβαινε προσεῖναι 38 
τοῖς πράγμασιν, οὐδ᾽ οὕτως ἐχρῆν αὐτῶν 39 ἀποστῆ- 
ναι προσήχεε γὰρ ὑπὲρ TOV γρηστῶν xal πόνους xai 

B χινδύνους ὑπομένειν, καὶ συστήσομεν δὲ 45 τοῦτο ἀπὸ 
παραδειγμάτων , ὅτι χαὶ σύνηϑες ὑπὲρ τοιούτων ἀγωνέ- 

ζεσϑαι τῇ πόλει" καὶ γὰρ τύὐνδε τὸν πόλεμον, εἰ τύχοι͵ 
ἢ προϑύμως ὑπέστησαν" τελέα δὲ δυνατοῦ  Xaragxew ἐστιν 

ἢ ἑχατέρων ἐξέτασις, Twy τε ἡμῖν αὑτοῖς προσόντων χαὶ 

.49 τῶν τοῖς ἀντιπάλοις, ὥσπερ Θουκυδίδης πεποίηκεν ἐν 41 

τῷ Περικλεῖ λέγων. TG. δὲ τοῦ πολέμου xci τῶν ἑχατέ- 
ροις ὑπαρχόντων ὡς οὐχ ἀσϑενέστερα ἕξομεν, γνῶξε 
καϑ᾽ ἕχαστον ἀχούοντες" αὐτουργοί τὸ γάρ εἰσε Πελο-- 

ποννήσιοι *? xoi οὔτε 45 ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ χοινῷ χρήμα- 

45 ματα αὑτοῖς ἐστιν" ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διαπον- 
viov ἄπειροι,“ xal τὰ ἑξῆς" εἶτα ἐπήγαγε *5* χαὶ τὰ 
μὲν Πελοποννησίων τοιαῦτα καὶ παραπλήσια τοιούτοις 
ἔμοιγε δοχεῖ, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τὸ ὧν ἐχείνοις ἐμεμι- 

ψάμην ἀπήλλαχται “45 xol ἄλλα οὐχ ἀπὸ τοῦ ἴσου“ καὶ 
40 ἑξῆς καὶ *6 nov ἐν τῇ Κορινϑίων πρὸς «Ἰαχεδαιμο- 

γίους δημηγορίᾳ τοῦτο ποιεῖ λέγων" “7 οἱ μέν γε νεω- 

τεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν *9 
γνῶσιν" ἡμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώξειν καὶ ἐπιγνώ- 

voi μηδὲν καὶ ἔργῳ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐξικέσθαι, αὖ- 

35 ϑις δὲ οἱ μὲν παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ ἐν τοῖς Óss- 

37 Par. καϑυπόϑεσιν. 58 Ald. προσῆνε. 59 Ald. 

αὐτῷ. 40 δὲ Ven, om. 41 Ven. ἐν τὸ τῷ. — Thuc. I. 141. 

42 Ven. Πελοπονήσιοε et paullo póst: - Πελοπονησίων. 43 

Ald, οὕτως. 44. I. 143. 45 Ald, ἀπήλακεαι. Par. ἀπήλ- 

λακται. Ven, ἀπηλλάχϑαι, in hoc ct in iis quae addit: ἀπὸ 
τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν «ai τὰ tbc, cum Thuc. consentiens. 46 

καὶ Ven. om, 47 I. 70, 48 ὃ ἂν ex Ven. inserui. Ald. 
et Par. om. 
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γοῖς εὐέλπιδες". τὸ δὲ ἡμέτερον τῆς τὸ δυνάμεως ἐνδεᾶ 
πρᾶξαι xal τὴς γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, 313 

τῶν τὸ δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυϑήσεσϑαι" καὶ 

μὴν καὶ ^? ἄοχνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ 

πρὸς. ἐνδημοτάτους..“ καὶ ἔστι τοῦτο τῶν δαιμονίως τε ὅ 

καὶ συντόμως ἀπηγγελμένων 5? ἀντιϑέτων᾽ χαϑελὼν 5! 
δὲ τὰ “Τ“αχεδαιμονίων ηὔξησεν τὰ TOV ᾿4ϑηναίων ἐναν" 
τίων ὄντων, διότι λίαν ἐπῃρμένους ἑώρα τοὺς 4αχεδαι- 
μανίους καὶ χαταφρονοῦντας τῶν .4ϑηναίων, ἠπείγετο 
δὲ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτοὺς παροξῦναι" von γὰρ τὸν 40 
εὔφρονα ῥήτορα ϑαῤῥοῦντάς τὸ παρὰ τὸ δδέον' τοὺς 
συμβουλευομένους χαϊαπλῆξαι φυλαττόμενον ὃν τοῦτο, "3 
εἰς ἀϑυμίαν αὑτοὺς ἐμβαλεῖν, ὅπερ καὶ ὁ ῥήτωρ ἐν τρίτῳ 

τῶν ᾿Ολυνϑιαχῶν ευϑὺς 53} ix προοιμίων ποιεῖ" καὶ πάλιν 
᾿ἀϑυμῶὼς διαχϑιμένους ἐγεῖραι καὶ φρονήματος ἐμπλῆσαι, 15 
φυλάττοντα χἀνταῦϑα, ὕπως μὴ προαχϑῶσιν 51 εἰς κα- 
-ταφρόνησιν καὶ ῥᾳϑυμότεροι γένωνται" τοῦτο δὲ πρῶ- 
τος μὲν “Ὅμηρος πεποίηκεν. ᾿Αχιλλεὺς γὰρ ἐπιστρέψαι 
τὸν βασιλέα βουλόμενος εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων 
φροντίδα πρότερον χαταπλήττει λέγω. 55 ^ | 19 

"fxosión νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας olo, 
, ἄψ ἀπονοστήσειν εἶκον ϑάνατον 56 

καὶ ἑξῆς" εἶτα καταπλήξας οὐ συγχεχώρηχε 57 τραπῆναι 
πρὸς ἀϑυμίαν, ἀλλὰ τὴν ἴασιγ ἔδειξε πλησίον ὑπάρχου- 
σαν εἰπών" dE 25 

ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα μάγτιν ἐρείομεν. s» 

49 Ald. et Par. xai om., recepi ex Ven. et Thuc. 50 

Ven. et Ald. ἀπηλαγμένων. corrigit Par. 41 Ald. κατελϑὼν, 

Ven, et Par. χαϑελών. 52 Ven. ἕν τοῦτο om. δὅ ewQug 

Ald. om., est in Ven. et Par. " 54 Ven. προσαχϑῶσιν. ^ 85 

Il. a, 59. 56 Ven. add. ys φύγόιμεν. εἰ δὲ ὁμοῦ “πόλεμός τὰ 

δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς, 57 Ald. συνεχώρηκε.ι 58 Ven. 
add. ἢ ἱερῆα. Ἡ, a, 62. om tt ΕΝ 
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Δημοσϑένης δὲ χαλῶς 59 ἐξήλωσεν ἕν τε τῷ προειρημέ- 
90 τρίτῳ τῶν ᾿Ολυνϑιαχῶν" καὶ ἐναργέστερον ἐν τῷ περὶ 
τῆς εἰρήνης ἐκ προοιμίων. νδρῶ μὲν, 65 ὦ ἄνδρες 52 
᾿4ϑηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσχολίαν ἔ- 

p yovta 9? ** xol ἑξῆς" εἶτα διὰ τούτων χκαταπλήξας av- 

τοὺς ἐπανήγαγε πρὸς τὸ ϑαῤῥεῖν λέγων. ,ov μὴν ἀλ- 
λὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἶμαι χαὶ πεπεικὼς 
ἐμαυτὸν ἀνέστηχα, ἂν ἐθέλητε τοῦ ϑορυβεῖν xol φιλο- 
vexeiy ἀποστάντες ἀχούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευο- 

40 μένοις,“ 53 χαὶ ἑξῆς" εἰ δέ τις ἐν τῇ τελείᾳ τοῦ δυνα- 

τοῦ ἐργασίᾳ μὴ δύναται χζρῆσϑαι τῇ ἀντεξετάσει, ἐτέ- 
ΝΠ αὐτὸ 6* μεϑοδεύσομεν καὶ διὰ πραγμάτων τὸ Óv-- 
γατὸν κατασχευάσομεν" ὥσπερ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ πρώ.- 

ν τῷ $5 χατὰ Φιλίππου. ,,.εἰ δὲ τις ὑμῶν, ὦ ᾿ϑηναῖοι, 

$15 δυσπολέμητον οἴεται τὸν (Φίλιππον εἶναι, σχοπῶν τό τε 
πλῆϑος τῆς νῦν ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνάμεως καὶ τὸ τὰ 

* χωρία πάντα ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρϑῶς μὲν οἴεταε, 
λογισάσϑω “57 μέντοι τοῦτο, ὅτι εἴγομεν ἡμεῖς ποτε, ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, Πύδναν χαὶ Ποτίδαιαν καὶ Μεϑώ- 

20 νην" 68 xol ἑξῆς. ἐν οἷς ἐπάγει. ,,εἰ τοίνυν 0. Φίλιππος 

τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς γαλεπὸν πολεμεῖν 
ἐστιν ᾿4ϑηναίοις ἔχουσε τοιαῦτα ἐπιτειχίσματα τῆς ἑαυ- 

59 Ald. καλήν. 60 Ald. δρῶμεν. p. 57. 61 Ven. ἄν- 

$orc om. 62 Ven. add.: καὶ ταραχὴν, oU μόνον τῷ πολλὰ προ- 

ὥσϑαι xal μηδὲν' εἶναι προύργου περὶ αὐτῶν εὖ λέγειν, καὶ τὰ 

ἑξῆς. 63 Ven. pergit: καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει" 
ἐξῆν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν, δι᾽ ὧν καὶ τὰ παρόντα ἔσται 

βέλτιον, καὶ τὰ προειρημένα σωϑήσεταί. 64 Ald. αὐτὸν. 65 

" Ven. δευτέρῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν. — Est Phil. I. p. 41. 66 xv 

. Ven. om. 67 Ven. ἀπολογησάσϑω, 68 Ven. add.: καὶ 

πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον xíxÀo, κἀὶ ηρλλὰ τῶν μετ᾽ ἐκεῖ- 
yov vv» ὄντων ἐϑνῶν αὐτονορούμενα καὶ ἐλεύϑερα ὑπῆρχεν, καὶ 

“μᾶλλον ἢ ἡμῖν ἐβούλειο οἰκείως ἔχειν, ἢ ἐκείνῳ, , s: Ξοῖνυν Φίλιππος 
x. τι ἃ. , "^ 

Fd 
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τῶν 99 χώρας, ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ὧν ἂν 

γυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν, οὐδὴ τοσαύτην ἐχτή σατο 7? δύ- 

γαμιν . f ! 
( 

M αρκελλίνου. Τὸ δυνατὸν, φησὶν, ὑπαδιαιρή- 

σεις ἐνστάσει καὶ ἀντιπαραστάσει , οὐκ ἀεὶ, ἀλλ᾽ ἐὰν δ 

μὲν. δάδιον ü ἐπιτελεσϑῆναι τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ 7 

σχέψις᾽ ov γὰρ πᾶντα ὁᾷδια ἁπλῶς ἐπὶ πάσης ὕλῃρ 

οὐδ᾽ ὁμοίως χρώμεϑα, ὅτι μηδ᾽ ἡ αὐτὴ ἐπὶ πάντων ὕλῃ 

τῶν προβλημάτων" ὅτι ἂν. μὲν οὖν σαφὲς xoci ῥάᾷδιον 

ἐπιδειχνύειν ἔχωμεν, καὶ εὐχολία προσῇ οἷον ἐπιμνησϑέν- 10 
τες διὰ ταχέων ἐπιδραμούμεϑα χαὶ πρὸς τὴν κατασχευὴν 

οὕτω χωρήσομεν" ὅτι ἔδεε μὲν εἰ καὶ χαλεπὸν ἣν μηδὲ 
τότε φυγεῖν, γῦν δὲ καὶ ῥᾳδιον δείκνυται" περιττὸν yaQ 
πρὸς τοὺς εἰδότας καὶ πεπιστευχότας, ὅτι ῥᾳδίαν ἔχει 
τὴν ἐπιχείρησιν τὰ πράγματα, περὶ ὧν ἡ συμβουλὴ διὰ 45 
τοιούτων ἀποδείξεων πρὸς χατασχευὴν χωρεῖν" μεταχϑύ- 
ριούμεϑα τοίνυν αὐτὸ διὰ βραχέων τότε, εἰ δὲ δυσχέ- 
geo προσείη, διὰ τῶν προξιρημένων μεθόδων τὴν κα- 
τασχευὴν τοῦ δυνατοῦ ποιησόμεϑα, λέγω δὴ τῆς ἐνστά- 
σεως xol ἀντιπαραστάσεως" ἐδιδαξε δὲ ἡμᾶς. Anuooo“- 20 

νης αὐτίχα τὴν πλατύτητα τοῦ κατὰ ἀντιπαράστασιν, 

οὕτως αὐτὸ ἐργασάμενος, ὡς εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ᾽ &yay- 

᾿καῖον" εἶπεν" γὰρ οὕτως. 7i εὐ δέ τῳ δοκεῖ ταῦτα xol 

δαπάνης μεγάλης xal πόνων πολλῶν προσδεῖσϑοαι, καὶ μα- 

λα ὀρϑῶς δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἐὰν λογίσηται 72. τὰ τῇ. πόλει, - 
μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἂν ταῦτα μὴ ἐθέλωμεν ποιεῖν, 814 
εὑρήσομεν 73 λυσιτελοῦν τὸ ἑκόντας ποιεῖν τὰ δέοντα." 

τὰς κατασχευὰς δὲ, φησὶ, τούτων ἀπὸ TOV παραχολου- 
ϑούντων τοῖς προσώποις παραληψόμεϑα" ταῦτα δὲ & ὅστε 

69 Ven. ἑαυτοῦ. ' 70 Ven. ἐκτήσατ᾽ ἄν. 71 de Cher- 
$ond. p. 101. 72 Ald. Par. ἥγήσηται. supra p. 748. λογί- 
σηΐαι, ut Dem." ^ 75 εὑρήσομεν λυσ, τὸ ἑχόντας Ald. om., re- 
cepi ex Par. — Dein. εὑρήσει. 

Rhetor. IV. 48 
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τὰ ἐγχωμιαστιχὰ, ἃ λαμβάνεται ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ σώ- 
ματος, ἀπὸ τῶν ἐχτόςρ᾽ ὡς ὁ ῥήτωρ ἐχανόνισεν 74 ἐν 

᾿Ολυνϑιακοῖς" ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν κατὰ ψυχὴν πρό- 
εἰσι μέχρι τῶν ἐχτὸς" οἷον » πῶς ἔχει ψυχῆς ὁ Φίλιπ- 

5 πος ὅτε ἀϑυμεῖ"" 75 xol ,, ὅτι οὐχ ἔστᾷν ἀδικοῦντα xol 

' ἐπιορχοῦντα καὶ ψευδόμενον δυναμιν βεβαίαν χτήσα- 

σϑαι"" 16 πῶς τὰ ἐχτός" ο,ὅτι Θετταλοὶ ἄπιστοι, ὅτι 1λ- 
λυριοὶ καὶ Παίονες ἐλευϑερίας ἐπιϑυμοῦσιν" ὅτε τῶν 

προσόδων. ἐστέρηται xai ὁτερήσεται" ὅτι sig 77 στενὸν 
40 κομιδῇ TO τῆς τροφῆς τοῖς ξένοις αὑτῷ χαταστήσεται" 

᾿ χαὶ ὅπως ἔχουσιν ol. Μακεδόνες,“ καὶ ἑξῆς" ἐπὶ μὲν οὖν 
M. τῶν χοινῶν τὰ dxróg μάλιστα τὴν χορηγίαν ὑμῖν παρ- 

ἐξεται" ᾿ἡνίχα δὲ πρὸς τύραννον ἢ δυνάστην ἢ ὅλως ἕνα 
ἄνδρα ὃ πόλεμος εἴη, χώραν ἡμῖν τὰ ἀπὸ ψυχῆς παρ- 

45 ἔξεται" ἐξετάσομεν γὰρ ἐπιβουλὰς, ἁπάτας, ἀδικίας, ὡς 

' Δημοσφϑένης ἐποίησε" χρησόμεϑα δὲ καὶ τοῖς ἔξωϑεν, 

οὐκ ἀποχρήσεε δὲ τὰ τῶν ἐναντίων μόνα διαβαλεῖν, 78 
ἀλλὰ δεῖ χαὶ τὰ οἰχεῖα συστῆσαι" ὡς ὃ Θουχυδίδης ἐν 
τῇ “Περικλέους δημηγορίᾳ, 79. τὰ δὲ τοῦ πολέμιον xoà 

30 τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων γνῶτε ὡς οὐκ ἀσϑενέστερα 

ἕξομεν.“ xci ἐπάγει ἑκάτερα |o» αὐτουργοί Té γάρ ect 
“Πελοποννήσιοι, *9 xol οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ χοινῷ “ καὶ 
ἑξῆς" διότι δὲ παρῆχεν αὐτὰ ** ὁ ῥήτωρ" διατί δὲ παρ- 
εἰϑη; 9? ἐπειδὴ οὐχ εἶχεν ἀποδεῖξαι ᾿ϑηναίων δύναμεν 

45 τότε, ἐχεῖνον γὰρ τὸν λαιρὸν ἀσϑενεῖς ἦσαν ̓ ᾿Ιϑηναῖοε, 
᾿ηἠρκέσϑη τῇ ̓ διαβολὴ τῆς δυνάμεως τῆς τοῦ Φιλίππου" 

“ vé “μέν yt Θουκυδίδης ἐπειδὴ ἀμφότερα τὰ πρόσωπα ἔσχυε, 

74 Ald. ἐκανόγησεν dy ᾿Ολυνθιαχοῖς. 7 ἧ ὅκ ΟἹ. L p. 15. cfr. 
p. 571. Ald, 76 01. 11. p. 20. 77 Haeo ad verbum, prae- 

cedentia ad sensum sumta sunt ex Ol. I. p. 15. 78 Ald. 

διαβαλλεῖν, 79 T. 1141. 80 Ald. “Πελοπονήσιοι, . 81 Ald. 

αὐτὴν, scripsi αὐτὰ, vel, si mavis αὐτὸ, sc. τὸ τὰ οἰκεῖα Gv- 

στῆσα. 82 ΑἸὰ, παρήϑη, scripsi παρείϑη, 
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τῶν ᾿4ϑηναίων xol τῶν “Τακεδαιμονίων; ἀγαγκαίως ἐξ- 

ἥτασεν ἀμφότερα τὰ μέρη" ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὸ Ovvofov ix 
τῶν παραχολουϑούντων τῷ προσώπῳ κατασχευάξεται, 

τοῦτο δὲ τοῦ πρέποντός ἐστιν, ὅπερ ὑπὸ τὸ ἔνδοξοῦ ἀγα- 

φέρεται, συγχυθϑήσεται τὰ πἐφαλαια" ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὡς 

τῶν παρακολουϑούντων τοῖς προσώποις τὰ μὲν ἐκχ τῶν 

ἀνωτέρω χατασχευάζεται, τὰ δὲ ix τῶν ἐνεστώτων λαμ- 

᾿βάνεται" τὰ μὲν οὖν παλαιότερα ποιοῦσι τὸ πρέπον" οἷ- 
ον αἱ τῶν προγόνων πράξειφ" τὰ τῆς πατρίδος πρόσ- 
wa, καὶ εἴ τε τοιοῦτον" τὰ δ᾽ ἐνεστῶτα τὸ δυνατόν" 10 

οἷον εὐπορία χρημάτων, στράτευμα ἐξηρτημένον, τριη- 
ρῶν πλῆϑος καὶ τὰ Àowta. 

ΤἸὸ ἔνδοξον ὁμοίως τῷ συμφέροντι , οἷον τὶς δόξα ὑπάρχουσα ἡμᾶν 
παραμενεῖ , καὶ τίς οὐκ οὖσα περιέσται, " ποιοῦμεν ταῦτα, “ερὶ 

ὧν $ βουλὴ" καὶ τῖνα ἀπωσόμεϑα ἀδοξίαν οὖσαν, καὶ τῖνα οὗ προσ- 15 

ληψύμεϑα μὴ οὖσαν, προσδοκωμένην δέ" καὶ πάλιν εἰ μὴ ποιοῖμεν, 

τίνα αἰσχύνην οἷσαν οὐκ ἀπωσόμεϑα , xal elg οὐκ οὖσα καταλήψε- 

ται ἡμᾶς» καὶ τὶς ὑπαάρχουσά, τε Y ἢ ἡμῖν δόξα διαφεύξεται καὶ 
jy ὑπάρχουσα προσγενομένη δὲ οὗ προσέσται. 

΄ / 

Συριανοῦ" Τὸ ἔνδοξον ? τῇ αὑτῇ διαιρέφει ἧ xol 30 
τὸ συμφέρον. μεϑοδεύεται, διὸ καὶ πρὸς ἐνίων συνῆ- 
πται" ? διαφέρϑι δὲ, ὅτε τὸ μὲν ἐν χρήμασιν ἢ τοιούτῳ 
τινὶ ἐστι, τὸ δὲ ἔνδοξον εἰς ιδόξαν 2 τοὐναντίον εἰς ἀδο- 
ξίαν τείνει τῶν ποιούντων " ἔστι τὸ μὲν ἴδιον, ὡς ἐὰν 
εἴπωμεν, ὅτι πρέπει. τοὺς Ad maiou τῆς τῶν. Ἑλλήνων 15 
δόξης ἀντωτοιεῖσθαι" χοινὸν δὲ, ὅτι πρέπει παντὶ" ἂν» 
ϑρώπῳ τὴν ἐλευϑερίαν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι. 

“Σωπάτρου. TO ἔνδοξον 5 χαλεῖται μὲν καὶ πρέ- 

1 τὸ Ald. om, — 2 Ven. haec non habet, contra sequen- 
tem sectionem, quam Sopatro tribuit Ald. et Par., inter Sy- 
riani commentarios refert. — 3 Ald. συνῆκται. 4 τὸ δὲ b. 
δοξον καλεῖται καὶ πρέπον. 

| 48 e 
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πον, ἔστι δὲ πρέπον τὸ χαϑῆκον ἑκάστῳ " olov MOxvoi- 
oig τὸ ἐλευϑερίας μᾶλλον φροντίζειν ἢ χρημάτων, τὸ 
συμμαχῆσαι τοῖς ἀτυχοῦσι ; τὸ τοῖς πρότερον ἠδικηκόσε 

κειμένοις ὕστερον μὴ ἐπειιβαίνειν" 5 τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ 
δ δόξαν ἐπάγοντα τοῖς δρῶσι, δῆλον ὅτι τοῦ ἐνδόξου ἔχε-- 

ται" τὸ δὲ ἔνδοξον ὑπὸ τὸ καλὸν ἀνακτέον" τὴν δὲ τοῦ 

ἐνδόξου ἐργασίαν διχῶς ἐξετάσομεν" οἷον τί ὁ ποιούντων 
ἡμῶν τόδε τι προσγενήδεται, καὶ μὴ ποιούντων τόδε τε 
συμβήσεται" xol τούτων ἕχάτερον διὰ τεσσάρων πλατυ- 

1o γοῦμεν τόπων" οἷον συμμαχήσασιν ᾿θλυνϑίοις ἡ οὖσα 
δόξας παραμενεῖ, 7 ἢ μὴ οὖσα ἀροσέσταε, ἡ οὖσα ἀδο- 
ξία ἀπελαϑήσεται, 9 ἡ μὴ οὖσα oU προσέσται, ? μὴ 
συμμαχήσασι δὲ τοῖς κινδυνεύουσιν ἡ νῦν οὖσα δόξα οὐ 
παραμενεῖ" ἡ μὴ οὖσα οὐ προσέσται, 7 προσοῦσα ἀδο- 

4b ξία οὐκ ἀπελαϑήσεται, ἡ μὴ οὖσα προσγενήσεται" ὡς 

“1ημοσϑένης ἐνὶ τῷ πρὸς Aenrivm φησίν" ἃ γὰρ ov 
πρύσεστι τοῖς «ϑηναίοις, ταῦτα now ἁπαντή σεσθαὶ, 
εἰ τὴν ἀτέλειαν ἀφέλοιντο τοὺς εὐεργέτας" ,»vv γὰρ," 

φηφὶν, to οὗτος ὃ νόμος , ἀντὶ καλῆς αἰσχρὰν τῇ en 

30 πεῤιάπτειν δόξαν, καὶ oUTÉ τῶν προγόνων οὔϑ' ὑμῶν ἀξίαν" ἘΣ 
τρία γὰρ τὰ μέγιστα ἀνείδη χτάται, φϑονεροὺς, ἄχα- 

ρίαστους, 12 ἀπίστους εἶναι δοχεῖν “ . περὶ δὲ τῆς οὔσης 

δόξης. ἐν ̓ Ολυνθιακῶν δευτέρῳ 15 ravra t^ φησιν" »ἀλλ᾽ 

ἵνᾳ οἱ ἄλλοι τῶν δικαίων τύχωσι, τὰ ὑμέτερα αὑτῶν 

I 

" 5 Awistoph. Nub. 550. xoix ἐτόλμησ᾽ αὖϑις ἐτεμπηδῦσ᾽ αὖ- 
τῷ κειμένῳ,  Aristid. ὑπὲρ τῶν Ttt. p. 265. ἐπεμβαίνειν, o δὴ 

λέγεται, κειμένοις.  Niceph. Ethop. P. 495. ἐπιπηδῶσι καὶ πειμό- 

νοις ϑηριωδόστερον, βάρβαρος ὃ τρόπος, ὃ ϑυμὸς οὐχ —— 
6 olo» τί Ven. om. ita interpungens: ποιούντων ἡμῶν τόδε, ti 
στροσγενήσεται. 7 Ven. παραμένει. 8 Ven. ἀπελασϑήσεται" 

9 Ven. 5j μὴ οὖσα, oU προστεϑήσεται. 40 p. 460. 11- Ald. 
ἄξια, scr. ἄξίαν ex Dem. 12 Ven. ἀπίστους, ἀχαρίστους 48 
Ald. οὖν. Par. δευτέρῳ, p. 35. 44 Ven. τάδε. 

! 
. 
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ἀνηλίσχετε 95 εἰσφέραηντες xol προεχιηδυνεύετὰ 5 στρα- 
τευόμενοι “, καὶ πάλιν ἐμ τῷ περὶ greqavov ix παρα- 
δειγμάτων. κατασχευάξει τὸ ἔνδοξον λέγων" , καίτοι τότε 
ταῦτα ἀμφότερα, Aioxivn, οὐχ ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποίουν, 
οὔτ᾽ ἀχίνδυνα ἑώρων ἀλλ᾽ pv διὰ ταῦτα προΐεντο τοὺς 5 
καταφεύγοντας ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ εὐδοξίας καὶ τι- 
μῆς ἤϑελον τοῖς δεινοῖς ἑαυτοὺς 37 ἐχδιδόναι, *7 ὁρ- 
ϑῶς xal χαλῶς βουλευόμενοι" 5? χοινὴ 35 δὲ μέϑοδος 

πάντων τῶν κεφαλαίων τούτων τῶν τελιχῶν, ἡ χατὰ ἀν-, 
τίφασιν εἰσαγωγὴ " δὺ μὲν γὰρ ἔχοιμεν ?3 δεῖξαι, ὅτε 10 

δίκαιον ἢ συμφέρον τὸ προκείμενόν ἐστι, τοῦτο χατα- 

σκχευάσομεν" εἰ δὲ μὴ, ἐροῦμεν, ὅτι οὐχ ἄδικον ἢ οὐχ 
ἀσύμφορον" ἔστε δὲ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα xol παρὰ τῷ 
ῥήτορι" μὴ δυνηϑεὶς. γὰρ. κατασχευάσαι, ὅτε δυνατόν 
ἑατι λυϑῆναι τὴν Φιλίππου δύναμιν, ἐπὶ τὴν. ἀντέφαᾳ- 18 

σιν χωρήσας ἔφη" ?? ,μμὴ γὰρ ὡς ϑεῷ νομίζετε τὰ 
παρόντα ἐχείνῳ, πεπηγέναι πράγματα ἀϑαάνατα"“ οὐχ 
ἀδύνατον γὰρ λυϑῆναι τὴν Φιλίππου δύναμιν ἐν γρόνῳ, 
τήν ys ἀπό τινος ἀρξαμένην χρόγον" εἰ δὲ ὃ ἀντίδιχος 
τῇ ἀντιφάσει χρήσαιτο, ἡμεῖς τὸ κατὰ ϑέσιν ἀπαιτήσο- 30 
μὲν λέγοντες" ὥς οὐκ ἀρχεῖ τὸ μὴ βλάπτειν μόνον, ἀλλ᾽ 
ὅτι xol αυμφέρει δοιχτέον" καὶ γὰρ ὃ Δημοσϑένης ἐν 

τῷ κατὰ “Αριστοχράτους αἰσϑόμενος τοὺς. ἀντιλέγοντας, 
τὸ xerà ἀντίφαδιν εἰσάγοντας, Ὅτε εἰ καὶ μὴ εὔνους 
ἐστὶν ὁ Χαρίδημος τῇ πόλει. ἀλλ᾽ οὔτε γε. δύσνους, 25 

ἐκ προοιμίων εὐθὺς ἀναιρεῖ τὸ τοιόνδε, καὶ. δείξειῳ ἐπ- 
ἀγγέλλεται xoaxovoUcrarov φάσχων, ?? , ἐγὼ δὲ ἄνπερ 

15 Ald, ἀνηλίσκεται. 16 Ald. προζεχινδυνεύετε, 47 Ald. 

ἑαυτὸν. Dem. pro cor. p. 258. αὑτούς. 48 Ven. add. εἰ 
τοῖς κινδύνοις ἑαυτοὺς διδόναι. 19 Ald. βουλόμενοι. Par. et Dem. 
βουλευόμενοι. — 20 Ven, κοινὴ δὲ τῶν τελικῶν κεφαλαίων μεϑο- 
δός dcn». 41 Ald, ἔχειμεν. 22 Phil. L p. 42. — Verba 
οὐκ ἀδύνατον — χρόνου Bopatri sunt, — 33 φάσκων. Ven. om. 
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ἃ BovAouei τε καὶ οἶδα πεπραγμένα ἐκείνῳ 14. δυνηϑῶ 
᾿πρὸς ὑμὰς εἰπεῖν, οἴομαε δείξειν oU μόνον OUX εὐεργέτην, 
ἐλλὰ καὶ καχονούστατον ἁπάντων ἀνθρώπων 3" xcl πο- 

λὺ τοὐναντίον ἢ προσῆκεν ὑπειλημμένον «“ ἔτι γε μὴν χά- 
δ κείνη τῶν τελικῶν χειραλαίων ἡ μέϑοδος κοινὴ, τὸ ποτὲ 

μὸν χαϑολικοὺς. ἀφορισμοὺς προϑέντα περὶ τῶν προχεε- 
μένων, δοὕτως ἐπάγειν τὰς κατὰ μέρος ἀποδείξεις " ποτὲ 
δὲ ἐπὶ ταῖς μερικαῖξ κατασκευαῖς ἐπάγειν τοὺς ἀφαρισ- 

. μούς" καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων παρά τε Θουχυδίδῃ xci 
10 Δημοσϑένει τὰ παραδείγματα, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ü- 

λυνϑιαχῶν προτάξας τὸν ἀφορισμὸν ἐπάγει τὰς κατα- 
σχευάς. ,,ἀλλ᾽ οἶμαι παρόμοιόν ἐστιν ὅπερ 35 xal περὲ 
τῆς τῶν χρημάτων χτήσεως. ἂν μὲν γὰρ, ὅσα ἄν τις λά-͵ 
βη, καὶ σώσῃ» μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τὴν χάριν" ἂν δ᾽ 

45 ἀναλα σας λάϑῃ, συνανήλωσε 7 καὶ τὰ μεμνῆσθαι τῇ 

. τύχῃ τὴν χάριν" καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως, οἱ um 

χρησάμενοι τοῖς χαιραῖς ὀρϑῶς 33, οὐδ᾽ εἰ συνέβη τε χρη- 

στὸν 5 παρὰ τῶν ϑεῶν, μνημονεύουσι" πρὸς γὰρ τὸ τε- 
λευταῖον ἐχβὰν ἕχαστον τῶν προὐπαρξαντων χρίνεται" 

30 διὸ καὶ σφόδρα δεῖ τῶν λοιπῶν ὑμᾶς, ὦ dÓmnvaior 39, 
φροντίσαι, ἵνα ταῖτα ἐπανορϑωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πε-- 

πραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεϑα.“ nay μετ᾽ ὀλίγον 
περὶ τῶν ϑεωριχῶν χγῤημάτων τὰς μεριχὰς χατασχευὰς 

ν εἰπὼν ἐπάγει τὸν ἀφορισμόν" ,ἔστε δὴ λοιπὸν, οἶμαε, 
4 πάντας εἰσφέρειν, ἂν πολλῶν δέῃ, πολλὰ, ἂν ὀλίγων, ὁλέ- 

γα. πάντως δὲ δεῖ ?* γρημάτων, xoi ἄνευ τούτων οὐδέν 

— Dem. p. 623. 21 Ald. ἐκεῖνα. Ven. et Par. éxsivg. 25 ἁπάντων 

ἀνθρώπων Ald. Par. om. , recepi ex Ven. et Dem. — 1. 4, Ald. μὴ, 
'Scr.uyv. 20 ὕπερ Ald. Par. om., recepi ex Ven. et Dem. p. 12. 
27 Ven. συνανάλωσεν. 38 Ven. Dem. ὀρϑῶς. Ald. Per. ὡραέως. 

29 Ven, παρὰ τῶν ϑεῶν χρηστόν. δ80 Ald. et Par. ἀνθρώπων. 

Ven. ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, quod cum per compendium scribatur ὦ, na- 
eci inde potuit lectio ἀνθρώπων. 581 Ven. δεῖ δὲ χρημάτων 

a . 
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ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων.“ ἔτι ye μὴν. xol ὃ ἀπὸ τοῦ 

μᾶλλον xal ἧττον τόπος χοινός ἐστι τῶν τελιχῶν x&- 

goa. 

᾿Μαρκελλίναυ. " Mi αὐταὶ NN τῆς, τοῦ ἐνδό- 316 
a LEN el ^ 1 “- . ^c . 

£ov εἰσὶν ἐργασίας. , αἵπερ καὶ ἐπὶ τοῦ σὐμφέῤοντος " τε- 5 

E1547] γὰρ καὶ τοῦτο κατασχευάζομεν ; ὡς προείπομεν 32 

ἐχεῖ τρύπῷῳ τῷ αὐτῷ" κράτιστον μὲν οὖν καὶ τὸ δόξαν 
τινὰ γρηστὴν ἀποδεικνύναι περιποιεῖνε τόδε τὸ πρᾶγμα 

πραχϑέν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο δυνάμεθα, ἐπ᾽ ἐκεῖνο τρεπτέον, 
ot, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰσχύνην περιποιήσες τῇ πόλει. δριμυτάτη 19᾽ 
yàp ἡ τοιαύτη μέθοδος, ἢ καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο" 
ἀναγνοὺς. γὰρ àv τῷ περὶ τοῦ στεφάνου, τὸ γραφὲν αὑτῷ 
κατὰ τοὺς ἔμπροσϑεν χοόνους περὶ στεφάνου ψήφισμα, 
ἐπειδὴ φαγερῶς οὐχ εἶχεν ἀποδείξειν, ὅτι xai δόξαν τινὰ 

τῇ πόλει περιπεποίηχεν, ἐπὶ τὸ ἕτερον μετῆλθεν", Τίς 15 

οὖν "3 ὑμῶν οἶδεν γέλωτα À "ἢ χλευασμὸν διὰ :robro συμ- 
βάντα τῇ nón. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ ἐνδόξου ἢ ix τοῦ, 
ἐναντίου μέϑοδορ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ συμφέρρντορ" 
ἔϑηκε y" οὖν τὸ νόημα Θουκυδίδης ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς 
Κερχυραίων δημηγορίας. πρῶτον μὲν ὡς καὶ ξυμφέρει, 20 

εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἔστιν. ἐπὶ δημίᾳ 54. ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ τοι- 

οὗτον ἐν μὲν. ταῖς αἰτήσεαι καὶ ἀξιώσεσε καὶ τοῖς ὁμοί- 

oig £e $5 τινὰ χώραν τὸ λέγειν, ὅτε οὐχ ἐπὶ ξημίᾳ ai- 
τοῦμεν, ἐν δὲ συμβουλαῖς οὐκ ἰσχύει" αἰτεῖν μὲν γὰρ ἐν- 
δέχεται τοιαῦτα͵. οἷα μήτε βλάψει, μήτε ὠφελήσερ τοὺς 25 
διδόντας, συμβουλεύειν δέ τισι ταῦτα πράττειν, ἀφ᾽ ὧν 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὠφεληϑήσονται , ἀπόψυχρον καὶ ἀνόητον " 

τοῦτο δὲ τὸ χεςρραλαιόν ruves μὲν ταὐτὸν. εἶναι τῷ πρέ- 

ποντί φασιν, τινὲς δὲ οὐχ ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ ἕτερόν τε 

νομίζουσιν" ἔσται δὲ ἡ διαφορὰ αὕτη, ὅτι τὸ μὲν ἔνδοξον 8 

omisso πάγτως, ut Dem. p. 15. 52 Ald. προέῥπωμεν. 35 
p. 254. 384 Ald. ἐπιζημία. Par. ἐπὶ ζημίᾳ. δ5 Ald. Eye. 

4 
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ἁπλῶς καὶ καϑ' ἑαυτὸ ϑεωρεῖται, τὸ δὲ πρέπον πρός κε 

σχέσιν ἐμφαίνει" καὶ ἔστι πρέπον μὲν, 0 τι ἄν τινε ἀρ- 
μόττῃ " ἔνδοξον δὲ, ὃ χρηστὴν ἁπλῶς δόξαν ἐμποιεῖ 36 χῃ- 

ϑόλου τῷ δράσαντι" οἷον πρέπει ᾿4ϑηναίοις τὸν περὶ τῆς 
δ ἐλευϑερίας αἱρεῖσθαι χίνδυνον, ἔνδοξον δὲ τοῖς τυχοῦσε 

τὸ ὑπὲρ ἐλευϑερίας κινδυνεύειν. ἱστέον δὲ χἀχεῖνο περὲ 
᾿ τοῦ ἐνδόξου, ὅτε τῆς ποιότητος μάλιστα τῆς τῶν ἀχου- 

ὄντων ἤρτηται, διὸ καὶ ποτὲ μὲν πλείστην, ποτὲ δὲ ἐλα-- 
χίστην τῷ λέγοντι παρέξεται χορηγίαν" οὗ γὰρ ὁμοίως 

10 0 παρ᾽ ᾿4“ϑηναίοις καὶ ““ακεδαιμονίοις λέγων xc παρὰ 

ἹΜεγαρεῦσε καὶ ΣΣιφνίοις τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ χρήσεται, 
ἀλλὰ παρὰ"7 μὲν ᾿4ϑηναίως καὶ “αχεδαιμονίοις, ἅτε 

τῆς ποιότητος τῶν προσώπων στοχαζόμενος πλείονα τὴν 
χορηγίαν ἕξει, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ὀλίγην" τὸ γὰρ - 

45 φνίων 180g xoà Μεγαρέων παρειλήφαμεν ix τῆς lozo- 

ρίας εὐκλείας οὐδένα λόγον ποιούμενον, OU γὰρ προσίεται 
τὸν λόγον ὃ Μεγαρεύς" ὅταν δὲ τοῦ καλοῦ ἕνεχα συμβου- 
λεύοντες 8 παραχαλῶμεν ἐπὶ τὸ πράττειν ἅπαν, ὃ 7) βου- 
λὴ ἀπαιτεῖ, ἀποδεικνύναι χρὴ, ὅτε xal τῶν ἰδίων λυσιτε- 

40 λούντων αἱρετωτέρα ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τῶν καλὼν δόξα, ὡς 
ἔχομεν ἐν δευτέρῳ ᾿Ολυνθιεαχῶν" ,,ἀλλ᾽ ἵνα οἱ ἄλλοε τῶν 
διχαίων τύχωσι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἀναλίσχετε 5, καὶ 
προκινδυνεύετε στρατευόμενοι.“ xol παάλὲιν iv τῷ περὲ 
τοῦ στεφάνου 4ov καὶ τοιαῦτα ἀμφότερα, «Αἰσχίνη, ovO-, 

45 ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποίουν, οὔτε ἀχίνδυνα ἑώρων, ἀλλ᾽ οὐ 

διὰ ταῦτα πρόοιντο τοὺς καταφεύγοντας ἐπ᾽ αὐτούς f 
ἔτι δὲ καὶ χατὰ βίαν τὸ ἔνδοξον εἰσήγαγεν ἐν τῷ αὑτῷ τό- 
πῳ" οεὸ γὰρ ** ἦν ἅπασι πρόδηλα τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι, 
καὶ προήύδεσαν ἅπαντες, καὶ σὺ προὔλεγες καὶ διεμαρ- 

80 τύρου *? βοῶν xai κεχραγὼς, ὃς οὐδὲ ἐφϑέγξω, οὐδ᾽ οὕ- 
τως ἀποστατέον ἣν τῇ πόλει τούτων." 

$6 Ald. ἐγποιεῖ., 587 ΑἸὰ. περί. 588 Ald. συμφουλεύοντες. Poſt ἅπαν 

inserui ὃ, quod abestab Ald. 59 p.25. supra p. 757. 1. 1. ἀνηλέσκετε 
καὶ προεκίνδ, 40 p.258. 44 p.294. 42 Ald. διαμαρτύρου. 
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Τὸ δὲ Tem κατὰ ὑπόϑεσιν λαμβάνεται dg. ἑκάτερα τῶν 
ἀποβαινόντων * οἷον ἐάν τὸ χρατήσωμεν, ιἐάν τε μὴ, λυσιτελεῖ τὸ 

βοηϑῆσαι" ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασϑαι μόνον, ὡς ἐν Φιλιππικοῖς" 

οἷον οὔτοι * παντελῶς οὐδ᾽ εἰ μὴ ποιήσετε 2 , ὡς ἐγὼ κρίνω, εὖ- 

καταφρόνητον ἔσται. ἵν᾽ ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐπρεπεῖς 3 ἡμᾶς 5 

ἀπόσχηται, ἢ παριδὼν ταῦτα ἀφύλακτος ληφθῇ καὶ πάλιν, ὅτι 

χωρὶς ἡμῶν ἐάν τὲ ἡττηϑῶσιν οἷ δεόμενοι ἡμῶν σύμμαχοι, ἐάν τε 

᾿ φρατήσωσι, βλαβεροὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα, ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ Meyolonoluay ^. 

΄ ὩΣυριανοῦ. ᾿ΑἋπορήσειεν "5 ἂν τις, τίνι διαφέρει τὸ 317 ' 
ἐχβησόμενον χεφράλαιον τῆς ἐν τῷ συμφέροντι ἐκβάσεως, 40 

- ἐν ἢ φαμὲν, ὅτι συμμαχησάντων μὲν ἡμῶν τάδε ἀποβή- 
σεται, μὴ συμμαχησάντων δὲ τάδε" φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν" 

μὲν τῇ τοῦ συμφέροντος ἐχβάσει τὰ προσεχῆ ἐξετάζομεν 
τέλη, ἐν δὲ τῷ ἐχβησομένῳ τῶν ἐκεῖ τελῶν ἐξετασϑέντων 

τὰ τέλη διασχοποῦμεν" τὴν δὲ διαφορὰν ταύτην ἔδειξεν 15 

ἡμῖν Δημοσϑένης ἐν ᾿Ολυνϑιακῶν * πρώτῳ τὸ μὲν συμ- 
φέρων ἐξετάζων ἔφη, ὅτι συμφέρει ᾽Ολυνϑίοις. βοηϑῆσαι. 
εἶτα ἡ ἔχβασις᾽ τοῦτο γὰρ ἡμῶν ποιησάντων ἐν Μακεδο- 

γίᾳ ἔσταε 0 πόλεμος" μὴ συμμαχησάντων δὲ τοῖς Ὄλυν- 
ϑίοις, ἐλϑὼν εἰς τὴν Ἑλλάδα (Ρίλιππος, πολεμήσει τὴν 20 
Aree καὶ ταῦτα μὲν τὰ προσεχῆ τῆς ἐχβάσεως τέλη, 
τὰ δὲ τῶν τελῶν τέλη, ἅπερ εἰς τὸ ἐκβησόμενον ἄγομεν, 

ἐχεῖνα, ὅτι ἐν Μακεδονίᾳ μὲν πολεμοῦντες πλεῖστα χερ- 

δανοῦμεν, ἐν δὲ τῇ "Arma πολέμου ? συστάντος τάδε καὶ 4 

^ τάδε ἡμᾶς περιστήσεται τὰ δεινά 15" τὴν μὲν ovv τοῦ συμ- 25. 

φέροντος ἔχβασιν ἐξετάζων τάδθ φησίν 315, ἔτι τοίνυν, ὧ 

4 Ald. οὔτοι, Dem. Phil. I. p. 45. οὕτοι. 2 Ald. ποιήσε- 

ται. Par. ποιήσετε. Dem. ποιήσαιτ᾽ ay. 5 Ald. εὐπρεπεῖς. 

4 in praecedentibus ad sensum exprimitur locus p. 210. 5 

Ven. To δὲ ἐχβησόμενον κατὰ ὑπόϑεσιν λαμβάνετας" ἀπορήσειε δ᾽ 

&x fig. 6 Ven. ἐν πρώτῳ ᾿Ολυνϑιακῶν᾽ τὸ μὲν γὰρ συμφέρογ. —: 

7 Ven. τὰ om. 8 Ven. ἀνάγομεν. 9 Ven. τοῦ πολέμου. 

10 Ven. addit: ἄξιον δὲ καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἑκάτερον γνῶναι τῆς λέξεως, 
11 Ol. Í. p. 16. 
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"4ϑηναῖοι, μηδὲ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς λανθανέτω, ὅτι νῦν αἵρεσίς 
τίς ἐστιν ὑμῖν, πότερον ὑμᾶς ἔχεῖ χρὴ πολεμεῖν, ἢ παρ᾽ 
ὑμῖν ἐκεῖνον" ἐὰν μὲν γὰρ ἀντέχῃ τὰ τῶν Ὀλυνθίων, ὑ- 
μεῖς ἐχεῖ πολεμήσετε xai τὴν ἐχείνου χαχῶς ποιήσετε" 3 

5 xai ἑξῆς. τὰ δὲ ἀπὸ τ τοῦ. «ἐκβησομένου πάλιν ἐξετάζων, 
ταδε φησίν" »ἀλλὰ μὴν ἡλίχα γέ ἐστε τὰ διάφορα, ἐνθάδε 
ἢ ἐχεῖ πρλεμξῖν, οὐ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι" εἰ γὰρ ἡμᾶς 

δεήσειεν αὐτοὺς τριάχοντα ἡμέρας μόνας ἔξω γενέσϑαι 
καὶ ὅσα ἀνάγκη στρατοπέδῳ χρωμένους τῶν ἐκ τῆς χώρας 

40 λαμβάνειν ** xoi ἑξῆς καὶ προτρέψαι δὲ xc ἀποτρέψαι 
ἱκανωτάτη ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκβησομένου ἐξέτασις, διόπερ ἐπε- 
μελῶς αὐτῇ χρῆσϑάι 15 προσήκει" χρὴ δὲ καὶ τὰς γνώ- 
μαρ ἐν ταῖς συμβουλαῖς ἐξετάζειν, τὴν τε οἰχείαν, put 

ἧς ἐπὶ τὸ συμβουλεύειν ἀπήντησε, xal τὰς τῶν ἀντιλε- 

15 γόντων, μεϑ' ἧς ἕχαστος ἐναγτιοῦσϑαι ἐπιχειρεῖς Ere δὲ 

- 42 Ven, addit; τὴν ὑπάρχουσαν καὶ τὴν οἰκείαν ταύτην ἀδεῶς 
καρπούμενοι, (Cod. καρπώμενοι) ἐὰν δὲ ἐκεῖνα Φίλιππος λάβη, τὶς 

αὐτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίζειν ; Θηβαῖοι; μὴ Ma» πικρὸν εἰπεῖν n 

καὶ συνεισβάλλουσιν ἑτοίμως, ἀλλὰ Φωκεῖς; oi τὴν οἰκείαν ovy οἷοί 

τὸ ὄντες φυλάχτειν, ἄν μὴ βοηϑήσητε ὑμεῖς ἢ ἄλλος τς; 48 
Ven. éx. 4 Ald. λαμβάνεται, — Ven, et Par. λαμβάνειν. Ven. 

pergit: μηδενὸς ὄντος ἐν αὐτῇ, πολεμίου λέγω, πλεῖον ἂν οἷμαι ζη- 
μιωϑῆναι τοὺς γεωργοῦντας ἡμῶν ἢ ὅσα εἰς ἅπαγτα τὸν πρὸ τοῦ 

χρόνον δειδαπάνησϑε" εἰ δὲ δὴ πόλεμός τις ἥξει, πόσα χρὴ νομέσαι 
ζημιωϑήσεσϑαι ; καὶ προσέϑ᾽ ἣ ὕβρις καὶ ἔτι τῶν πραγμάτων ai- 

σχύνης οὐδεμιᾶς ἐλάττων ζημίας τοῖς γε σώφροσι. Ilaria. δὴ ταῦ- 

τα δεῖ συνιδόντας ἅπαντα, βοηϑεῖν καὶ ἀπωϑεῖν ἐχεῖσε τὰν πόλε- 

μον" τοὺς μὲν οὖν εὐπόρους, ἵνα ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ἃ κμλὼς ποι-- 

οὔντες, ἔχουσε μικρὰ ἀναλίσκοντες τὰ λοιπὰ ἀδεῶς καρπῶνται (Cod. 
καρποῦνται)" τοὺς δὲ ἐν ἡλικίᾳ, T. ἵνα τὴν toU πολέμον ἐμπειρίαν ἐν 

τῇ τοῦ Φιλίππου χτησάμενοι χώρᾳ φοβεροὶ φύλακες τῆς otxtéag 

ἀκεραίου γένωνται" τοὺς δὲ λέγοντας, ἵνα al τῶν πεπολιτειμένων 

αὐταῖς εὐθῦναι ῥάδιοι γένωνταν" καὶ προτρέψαι δὲ --- — — 15 

Ven, κεχρῆσϑαι. 



[ 

— «- — — — — — — 

EIS XTAZXEIZX. 763 

xel τάς τῶν ἀκουόντων, Ov ἃς ἐπὶ τὸ προϑεῖναι 56 χὴν 

βουλὴν ὥρμησαν" ἱκαναὶ γὰρ αὗται καὶ συστῆσαι καὶ 

διαβαλεῖν τὰ πράγματα. διαφέρει δὲ συμβουλὴ mporgo« 

πῆς, üvmeg tQOmtQV καὶ τοῦ ὅλου τὸ μέρος. ὅλον uiv γάρ 

τι ἡ συμβουλὴ, μέρος δὲ ἡ προτροπὴ, καὶ τῷ τὸ Ἐὦ μὲν 8 
περιέχειν, τὸ δὲ περιέχεσθαι. ἔτι διαφέρει παραίνεσις 
συμβουλῆς τῷ τὴν μὲν συμβουλὴν περὶ ἑνὸς γίνεσϑαι 1δ' 
πράγματος, τὴν δὲ παραένεσιν περὶ πλειόνων" χαὶ τῷ 
τὴν μὲν συμβαυλὴν πρὸς πρᾶξίμ τινα τῶν ἔξωϑεν γίνε- 
σϑαι 39, οἷον πότερον ἄξιός ἐστῷ τόδε τι πράττειν ἢ μὴ, 10 
τὴν δὲ παραίνεσιν πρὸς ἤδους εὑρυϑμίαν παραλαμβάνε- 
σϑαι" καὶ τῷ τὴ μὲν παραίνεσιν πρὸς ἕνα γίνεσϑαι 35, 

τὴν συμβουλὴν δὲ πρὸς παλλούφι καὶ "7 μὲ, συμβουλὴ 

ἀντιλογίαν ἐπιδέχεται, οἷον ὅτι ov?t xen. βοηϑεῖν 'Üxvv- ' 
Diog 7 δὲ παραίνεσις οὔ" οἷον χρὴ τὸ ϑεῖον σέβειν, 15 
γονεῖς τιμῶν "ὃς 

⸗ 

N Xo πάτρον. Τὸ ἐχβησόμενον τούτῳ διαφέρει τοῦ 
ἐν τῷ συμφέροντι, ὅτι ἐχεῖ μὲν τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεϑα 
τοῦ πράγματος, ἐνταῦϑα δὲ τὸ αὐτὸ λαμβάνοντες ὁμο- 

.* λογούμενον xa" ὑπόϑεσιν τὴν ἀπόβασιν αὐτοῦ ᾿ἐξετα-. 20 
ζομεν" ὡς ἐν ̓ Ολυγϑιαχῶν πρώτῳ Δημοσϑένης κατασχευά- 
σας τὸ τῆς συμβουλῆς τέλος, ὅτε πεισϑέντες τοῖς λόγοις 
ἀρατήσομεν 23 τοῦ Maxedovog, καὶ περιποιήσομεν τῇ πό- 
λει τὴν Ὄλυνθον, πάλιν ἕτερόν τι τοῦ τέλους ζητεῖ ἐχ-- 

᾿ βησόμενον.. ἔτι τοίνυμ μηδὲ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς λανϑανέτω χαὶ 38 

-* ἑξῆς" xaO ὑπόϑεσιν 0B, φησὶν, τὸ ἐχβησόμεγαν λαμ- 
, 3 3 e , “- 3 , 3 A 1 

βανεται ἐφ ἑχατερα τῶν ἀποβαιγόντων. " Eneón γαρ 

16 Ald, προϑῆναις 17 Ald, τάν. 48 Ven. γίγνεσθαι. 

19 Ven. γίγνεσθαι, πρότερον ἄξιόν ἐστε, 20 Ven. γίγνεσθαι, 

τὴν δὲ συμβ. 21 ὅτι oU Ven, om, 22 Sequitur in Ven. 

caput περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας p. 130, Ald. 23 Ald. καταστύ- 

σομεν. . 
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ἄδηλον τῆς συμβουλῆς τὰ πέρας, τούτου δὲ τὸν ἀπόβα- 
σιν ζητοῦμεν, ἀναγχαίως τοῦτο ἀναπλάττειν προσήχϑε, ἕν᾿ 

» ὥσπερ ἐν ὀφθαλμοῖς αὑτὸ τῶν ἀκουόντων ποιήσαντες, 
οὕτω τὴν λέξιν δυνηϑῶμεν περαίνειν ἐφ᾽ ἑχάτερα " οἷον 

δ ἐὰν μὲν ἐχεῖ παλεμήσωμεν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχϑρῶν, πολ- 
' λὰ ἡμῖν ἀγαθὰ συμβαίψει, ἐὰν δὲ ἐνταῦϑα, τόδε τε δει- 
νὸν μὲν καὶ τόδε συμβαίνει" i μὲν οὖν τῷ. πρώτῳ τῶν 
Ὀλυνϑιωχῶν ἀπὸ τοῦ ἑτέρον μόνον εἴληπται ἡ κατα- 
σκευὴ, ὅτι ὠφελήσει ἡμᾶς ἡ ἔξοδος" ὅτε διὰ τούτου τὴν 

40 χώραν ἀχέραιον ἕξομεν. ἀλλαχοῦ δὲ ἀμφοτέροις ἐχρήσα- 

το, ὅτι εἴτε χρατήσομεν, εἴτε μὴ, λυσιτελεῖ ?* τὸ βοηϑη- 

818 σαι" ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασϑαι μόκον, ὡς xol ὃ τεχνο- 

γράφος φησίν" καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἢν." δὲ βλάψη, 
ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸ n βοηϑῆσαι, καὶ ἑξῆς" καὶ ᾿Αριστεέδης 

45 ἐν ,Ζευχτριχοῖς 35, xoà Ἰημοσϑένης ἐν τῷ ὑπὲρ Μεγαλοπο- 
λιτῶν. xal παρὰ Θουχυδίδῃ ἐν τῇ Περικλέρυς δημηγορίᾳ, 

ἐν ἡ ῇ φησι" »τῆς δὲ ϑαλάσσης καὶ πόλεως φύλακας 37 ἔχειν 

καὶ Πελοποννησίοις 28. ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισϑέντας 39 πολλῷ 
πλείασι μὴ διαμάχεσθαι" χρατήσαντες γὰρ αὖϑις ovx 

40 ἐλάσσοσι" μαχούμεϑα ὁᾷον" ἣν δὲ σφαλῶμεν, τὰ τῶν 
συμμάχων ὅϑεν ἰσχύομεν συναπόλλυται“. xal ταῦτα μὲν 
ἰδίᾳ. περὶ τοῦ ἐχβησομένου, κοινὸν δὲ ϑεώρημα πᾶσι τοῖς 

«f 93 3 

κεφαλαίοις διαλεχτικχὸν προσϑεῖναε xaÀov. Ot ἂν μὲν 
yaQ τι κατασχευάξειν βουλώμεϑα, δεῖν προσόμοιον ?* μὲν 

$5 τῷ ἀποδεικνυμένῳ, ἔλαττον δέ τι εὑρόντας ixsivo?? χα- 
, ^ » 4 " 5 , «--- 

TGOXEUGGELY « α γὰρ ἂν εἴποι τις περὶ τοῦ ἐλαττονος, ταῦ- 

τα καὶ κατὰ τοῦ μείζονος ἐνεχϑήσεται" χὰαὶ τὸ ἕλατ- 
τον ἀναιρούμενον οὐχ ἀναιρεῖ τὸ μεῖζον, οἷον Δίνείαν 

24 Ald. λυσιτελ. 2425 Ald. ἥν. 4246 Or. Leuctrica quin- 
. ἴα inscribitur: ὑπὲρ τοῦ μηδετέροις βοηϑεῖν. cfr. infra p. 766.1. 5, 

27 Thuc. I, 143. φυλαχήν. 28 Ald. Ππελοπονησίοις. 29 Ald. 

ὀργησθέντας. 30 Ald. ἐλάσσο συμμαχούμεϑαιτ. 81. Ald, προ- 
σόμιον. 82 Ald. ἐκεῖ. ; 
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ἀποδειχνύντες ἀνδρεῖον καὶ φοβερὸν τοῖς “Ἕλλησιν, eb Gy- 

δρειότερον "Exropo τούτου ἀποφαίνοιμεν, πάντως τὰ τῷ V 

ἐλάττονι προσόντα χολλῷ δήπου καὶ τῷ μείζονι" καὶ na- 
λιν εἰ ἀσθενὴς 55 Αἰνείας ἀποδειχϑήσετας, οὐ πάντως xoà 
“Ἔχτωρ πολλῷ 35 τούτου ἀμείνων ὁμολογηϑείς. ὅτ᾽ ἂν δὲ δ 
ἀνασκευάξῃ, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ μείζονος τὸ παράδειγμα 
ϑέντες, τῇ τούτου ἀνατροπῇ συγχαταλύσομεν καὶ τὸ 
ἔλαττον" εἰ γὰρ Ἕχτωρ ἀμείνων Αἰνείου, οὗτος δὲ δειλὸς 
ἀπηλέγχϑη, σχολή γ᾽ ἂν περὶ «Αἰνείου μὴ οὕτως ἔχειν ἀμ- 
φιβάλλειν.3"5" ὃ αὐτὸς xol ἐπὶ τῶν πραχτῶν λόγος" οἷον 10 

γαυμαχίας, πεζομαχίας, συστάδην μάχης, ἐκηβολίας, καὶ 

τῶν παραπλησίων" χρὴ τοίνυν ἐπὶ πάντων τῶν χεφραλαίων 

ὡς ἂν ἐγχωρῇ μεταχειρίξζεσϑαι τοῦτο τὸ ϑεώρημα" ἐπὶ 
τούτοις ἡ χοινὴ ποιότης, τοῦτ᾽ ἔστιν 36 οἱ ἐπίλογοί εἰσιν, 
ἔν οἷς καὶ τὰς γνώμας ἐξετάζομεν τοῦ τε συμβούλου καὶ 45 

τῶν ἀχουόντων καὶ ἔτι τοῦ ἀντιλέγοντος" διατὶ xol τίνος 

'ἕνεχα Καὶ τί βουλόμενος τὴν αἴσϑησιν προὔϑηχεν. καὶ 
περὶ μὲν πραγματιχῆς ταῦτα. ἰστέον. δὲ, ὡς ἔστε πραγμα- 
τικὴ καὶ ἁπλῆ καὶ διπλῆ᾽ καὶ ἁπλῇ μὲν, οἷον συμβουλεύει 

τις βοηϑεῖν ᾿Ολυνϑίοις, ἐν γὰρ πραγματιχῇ, ὡς ἔφαμεν 20 
ἤδη, αἱ συμβουλαί.. διπλῆ δὲ, ὡς ἐπὶ τούτου, πολιορκου- “" 

μένων καὶ Πλαταιέων καὶ Μιτυλήνης ἀφεστηχυίας γράφει 

τις Πλαταιεῦσι βοηϑεῖν ἀμελήσαντας Μιτυλήνης, καὶ 
ἕτερος ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ ἑκατέρου τὸ οἰχεῖον ζη- 
τοῦντος συστῆσαι, διπλᾶ ἔσται τὰ χεφάλαια ἐφ᾽ ἑχατέρον 25 
μέρους ἐδεταξόμενα. τριπλῇ δὲ ὡς ἐπὶ τούτου". μετὰ τὰ 
iy “εύχτροις πρεσβεύονται “«κεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι 
πρὸς ᾿4ϑηναίους, ἀξιοῦντες ἑκάτεροι βοηϑείας τυχεῖν , 

Χαβρίας μὲν ovv ᾿4ϑηναίοις βοηϑ εῖν συμβουλεύει, “ακε- 

"δαιμονίοις δὲ Κόνων, ᾿Ιφιχράτης οὐδετέροις . τρισπλᾶ 30 
γὰρ ἐνταῦϑα πάντα. 9 γὰρ ἔχαστος τῶν συμβούλων σὺν» 

88 Ald. ἀσθενές. δ4 Ald. πολλούς. δὅ Ald. ἀμφιβά- 
Auy. 36 Ald. τοῦτό ἐστιν. | 
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ἡγορεῖ, x κατ᾽ ἀμφοτέρων 37 δημηγορεῖ, τὰ μὲν ἐχείνων 
ἀναιρῶν, τὸ δὲ οἰχεῖον συνιστάς" παράδειγμα τοῦ μηὃδ- 
ἑτέροις βοηϑεῖν ᾿Ηριστείδου ὁ πέμπτος τῶν “ἀευχερικῶν. 
ἰστέον, ὡς ἐν τῇ πραγματιχῇ μόνῃ παρὰ τὰς προλαβού- 

B σας στάσεις Χχαινότερόν Ἐι πεποίηκεν Ἑρμογένης" τὰ γὰρ 

κεφάλαια αὐτῆς ψιλῶς ἀπαριϑμησάμενος, εἶτᾳ τὴν περὶ 
τῶν εἰδῶν αὐτῆς ποιηδάμενος διδασκαλίαν. οὐ μάτην, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ εἴδη καὶ ἑτέραις χοινωνεῖ στάσεσε, xa^ 

ἃς καὶ διαιρεῖται ξίκοτως, μεσολαβεῖται ἡ τούτων διδα- 

40 σχαλία πρὸς τὸ εὐχρινῶς ὑποδειγϑῆναι τὰ χεφαλαιεε" εἰ- 
δέναι χρὴ καὶ τοῦτο, ὡς ἐν πάσῃ στάσει κεφάλαιον χε- 
φαλαίῳ λύεται. οἷον ὡς ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας τοῖς ἀπὲ 
ἀρχῆς ἄχρι' τέλους, xat ὃ ὅρος τῷ ἀνϑορισμῷ ' ἐν μόνῃ 
δὲ πραγματιχῇ τὸ αὐτὸ χεράλαιον ἑαυτῷ ἀνατρέπεται, 

485 οἷον τὸ δίχαιον χεφαλπιον τῷ ἐναντίῳ 38. )σεὶν ἄδεχόν, 
καὶ τὸ συμφέρον τῷ ἀσυμφόρῳ, καὶ ἑξῆς" oU γάρ ἐστι 
διελεῖν τὰ μὲν εἰς κατήγορον, τὰ δὲ εἰς ἀπολογούμενον, 
κοινὰ γάρ ἐστι τὰ χεφάλαια τῆς πραγματιχῆς. 

819 .— Περὶ μεταληψεως. ἢ 

2 σΣυριανοῦ.. Ἴδια xol γνωστιχώτατα τῆς παρού- 

37 κατ᾽ ἀμφ. δημηγορεῖ kid. om. 58 Ald, τῷ ἐναντίον. 
1 Cap. περὶ μεταλήψεως in Ven. &eqnitur post- caput περὶ 

συγγνομης p. 292. Ald, Est autem in Ven. prorsus diversum 

ab Aldina. Τὴν δὲ μετάληψιν ὃ μὲν “Ἑρμογένης siAevtaiay τάττει 
πασῶν τῶν υτάσεων λέγων αἰτίας τάςδε" πρώτην μὲν ὅτι b» τε ταῖς 

λογικαῖς καὶ ἐν ταῖς νομικαῖς ἐμπίπχει στάσεσιν " εἰκότως οὖν ty» τε 

ἄγραφον καὶ τὴν ἔγγραφον ποιότητα πρῶτον ἐξεταστέον, τουτέστιν . 
τάς τε λογικὰς καὶ νομικὰς ἐν αἷς εὑρίσχεται, καὶ τελευταῖον ἐπά- 

ys τὸν mel τῆς, μεταλήψεως λόγον" δευτέραν δὲ τήνδε, ὅτε oai 

μὲν ἄλλαι στάσεις τὸ εἰ ἔστιν ἢ τὶ ἐστιν, ἢ ποῖόν τὶ ἐστινγ σημαῖ- 

γουσι, τὸ μὲν εἰ ἔστιν ὃ στοχασμὸς, τὸ δὲ τὶ ἐστιν, ὅρος, τὸ δὲ ποῖον 

τὸ ἐστιν, αἱ λοιπαὶ, ἦ δὲ μετάληψις, τῷ πεπραγμένῳ φανερῷ ὄντε καὶ 

/ 
/ 
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one στάσεως ἕν uiv τὸ τὰ εἴδῃ πρὸ τῶν κεφαλαίων δὲ» 

ὅ μολογουμένῳ συγχωροῦσα ἣν τι τῶν περιστατικῶν αἰτιᾶται pogloy * 
oi δὲ μεταγενέστεροι σὺν φιλοσοφίᾳ τοὺς περὶ τῶν στάσεων «διεξελ,, 
ϑόντες λόγους ἐπὶ ταῖς ἀντιϑετικαῖς τάττουσι τὴν μετάληψιν, πρῶτον 
μὲν, διότι τῶν πέντε δικαιολογικῶν στάσεων μία αὕτη λντικῴ ἐστιν 

5 μετάληψις, εἰκότως οὖν τὴν ἐπ᾽ ἐκείναις δέχεται τάξιν, ὕπως ἂν 

γνῶμεν, ποίας ὑπάρχουσα φύσεως τηλικαύτην ἰσχὺν διὰ τῶν μεϑό- 

δων ἐπιδεέχνυται, ὡς μόνη τὰς πέντε λύειν" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν πα- 

λαιῶν τεχνογράφων oi πλείονες ταύτην αὐτῇ τὴν τάξιν ἀποδεδώκασι" 
«ρέτον δὲ πολλῷ ὧν ἄμεινον εἴη, xaÓ^ ἑαυτὴν πρῶτον ἐξετάσαι τὴν 

οὐσίαν αὑτῆς, ἕνα μὴ ἐν ταῖς νομικαῖς περὶ ταύτης τι λέγειν ἐπι 

χειροῦντες τὴν τῶν προκειμένων διακὸ πτωμεν διδασκαλίαν. Τινὲς 

μὲν οὖν τῶν τεχνογράφων ὑπὸ τὴν ποιότητα τὴν μετάληψιν ἀνάγαυ- 

σι" τινὲς δὲ οὔ. ἅμξινον δὲ τάττειν ὑπὸ τὴν ποιότητα, εἰ γὰρ xal 

τὸ εἰ ἔστιν ἔγνωσται dy αὐτῇ, xai τὸ τέ ἐστιν, ἤδη δὲ καὶ τὸ ποῖϊὸν 

zi ἐστιν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀγελούσης τὸν τύραννον ἱερείας" ἀλλ᾽ οὖν διὰ 

τὸ ἐν τοιῷδε τόπῳ τὸ πρᾶγμα συμβῆναι ζητοῦμεν, πότερον ἔννομον 

ἢ παράνομον τὸ πεπραγμένον' ἔτι δὲ οἷ. μὲν ᾧς μίαν στάσιν παρα- 

λαμβάνονσε τὴν μετάληψιν, τὸ μὲν αὑτῆς, ἄγραφον, τὸ δὲ ἔγγρα- 

φον λέγοντες , θὲ δὲ ἄμεινον φάσχοντες δύο τὸ αὑτὴν ἀέγουσι περιέ- 

xu στάσεις, καὶ πλεῖστον ἀλλήλων διεστάναι Ta vtpé πρῶτα» μὲν 

τῷ ὀνόματι», ἢ μὲν γὰρ ἄγφαφος μετάληψις καλεῖται ὁμωνύμως τῷ 

γένει" ἣ δὲ ἔγγραφος παραγραφὴ; ἔπειτα τοῖς ἄροις τε καὶ τῇ δι- 

αἱρέσει τῶν κεφαλαίων" ὧν δὲ διάφοροι οἱ — τούτων ἐξ ἀνάγκης 

καὶ τὰ ὀριστὰ διάφορα" ἔπειτα D μὲν ἐκ τοῦ φεύγοντος γνωρέξετιαιιν 

$ δὲ ἐκ τοῦ κατηγόρου" καὶ *? μὲν ἐκ τῶν λογιχῶν ἐστιν, ἡ δὲ ἐκ 

τῶν νομιχῶν᾽ ἰδέαι δὲ ἀντιϑετικαὶ τοῖς αὐτοὶς υχεδὸν διαιρούμεναι 

κεφαλαίοις, πλὴν ἑνὸς τοῦ ἑκάστης οἰκείου" πᾶσαΐ τε ἐκ TOU φεῦ- 

yovrag γνωριζόμεναι διάφοροι παρὰ παρὼ πάντων ἐνομίυϑησαν εἶναι 

στάσεις, πόσῳ πλέον αὗται τοσοῦτον ἀλλήλων ὡς ἔφαμεν διαφέρου. 

σαι.  Kowoovo, δὲ ἀλλήλαις τῷ τὸ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀνάγεσθαι 

τὴν μετάληψιν, καὶ τῷ ἐκ τῶν περιστατικὼν μορίωκ ποιεΐυϑαι τὴν 

παραγραφὴν, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ ὃ διώκων κέχρηται τῷ περι- 

στατικῷ μορίῳ εἰς πᾶσαν γραφήν" ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ὃ φεύγων" 
πρῶτον δὲ ἡμῖν ὃ λόγος γιγνέσϑω περὶ τῆς ἀγράφου μεταλήψεως 
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δάσκειν, ἕτερον δὲ τὸ δύο ἔχειν ζητήματα τέλεια κατὰ 
δια- 

ὡς ἁπλουστέρας τε καὶ ταῖς λογικαῖς, ἃς ἔτι μελετῶμεν, ῳκειωμένης. 

ἹΜετάληψις τοίνυν ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, 

καϑ' ἣν ó κατήγορος συγχωρῶν τῷ πεπραγμένῳ ἕν τι τῶν περὶ τὸ 

σρᾶγμα περιστατικῶν μεταλαμβάνει μορίων, διαφέρει δὲ τῶν ἄντι- 

ϑετικῶν $ μετάληψις, ὅτι ai μὲν ἐκ τῶν φευγόντων, ἣ δὲ ἐκ τοῦ. 

κατηγόρου γνωρίξεται. καὶ αἷ μὲν τὰ πεπραγμένα ἀνεύϑυνα ἔχουσι, 

τῶν δὲ περὶ τὸ πεπραγμένον τι περιστατικῶν μορέων ἐν αὑτῇ μετα- 

' λαμβάνεται, fj δὲ μετάληψις εἰς εἴδη οὗ διαιρεῖται, οὐδεμέαν 7ὰρ 

εἰδοποιὸν διαφορὰν ὧν πολλάκις ἔφαμεν ἐπιδέχεται τὰ ὕπ᾽ αὐτὴν 

ἀναγόμενα χτήματα , ἀλλὰ πάντα τὰς αὑτὰς ἐπιδέχεται διαερέσεες. 

Τρόποι δέ εἰσι τῶν μεταληπτικῶν προβιημάτων πέντε, κατὰ τόπον, 

κατὰ πρόσωπον, κατὰ χρόνον, κατὰ τρόπον, κατὰ αἰτίαν" κατὰ τό- 

zov μὲν, οἷον ἱέρεια μυοῦσα τύραννον ἀπέκτεινεν ἐν ἱερῷ xai κρένο- 

ται ἀσεβείας" τῷ γὰρ πράγματι συγχωροῦντες ὡς καλῶς γεγονότε, 

φημὶ δὴ τῇ τυραννοκτονίᾳ, ἄτοπον αἰτιώμεϑα" κατὰ πρόσωπον δὲ, 

πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροί" κατεγνώσϑη ϑάνατος παρὰ τοῦ δήμον, 

ὃ πένης παρεδόϑη τῷ δημίῳ" πεῖσας ὃ πλούσιος ταλάντῳ τὸν δή- 

piov, αὑτὸς λαβὼν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου. τὸ μὲν γὰρ πρᾶ- 

γμα κἀνταῦϑα δίκαιον, ἀναιρεθῆναι τὸν κατεγνωσμένον, τὰ δὲ 

πρόσωπον οὖ δικαίως εἰργάσατο τὸν μὴ προσήκοντα φόνον. Κατὰ 

χρόνον δὲ, νόμος τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μεμοιχευμέχην ἀναιρεῖσϑαε πεα- 

ραχρῆμα" καταλαβών τις μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ τὸν μὲν ἀπέκτεινεν" 

ὕστερον δὲ χρόνῳ τὴν γυναῖκα εὑρὼν ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μοιχοῦ 

κλαίουσαν ἀνεῖλε καὶ κρίνεται φόνου" οὐδὲν γὰρ ἔχοντες αἰτιᾶσϑαε 

τοῦ πράγματος τὸν χρόνον ἐπιμεμφύμεϑα" κατὰ τρόπον δὲ, νόμος 

τὸν μοιχὺν ἀναιρεῖσϑαι" ᾿καταλαβών τις ἐν τῇ οἰκίᾳ μοιχὸν ἀποκλεῖ- 

σας ἐνέπρησε τὴν οἰκίαν καὶ συγκατέφλεξε τὸν μοιχὸν καὶ κρίνεται 

φόνον" μόνος" γὰρ ὃ τρόπος ἐγταῦϑα τῆς ἀναιρέσεως ἀφορμὴν παρ- 

ἐχει τῆς κατηγορίας. Κατ᾽ αἰτίαν δὲ, νόμος τὸν μοιχὸν φονεύειν 

- ἢ χρήματα πράττεσθαι, καταλαβών τις ἐπὶ τῇ γυναικὶ μοιχὸν ὑπο- 

σχομένου τοῦ μοιχοῦ τρία τάλαντα δεΐσειν ἀφῆκεν" ὕστερον παρ᾽ 

ἐχϑροῦ τοῦ μοιχοῦ λαβὼν δε τάλαντα παρέδωκεν ἐχεῖνος τὸν μοιχὸν 

καὶ κρίνεται φόγου αἰτίας. ἄξιον δὲ ζητῆσαι, τῆς κατὰ πρόσωπον 
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δεχφόρους τεμνόμενα στάσεις, ἐπειδὴ xol οἱ συνεξευγμέ- 
Ψψον σχηματισμοὶ καὶ οἱ διπλοῖ Opos καὶ αἱ ἀντιλήψεις 
δύο ἔχουσι ξητήματα" ἀλλ᾽ οὐ χατὰ δύο στάσεις, ἀλλὰ 
κατὰ μίαν xol τὴν αὐτὴν" εἰς δύο δὲ τὴν μετάληψιν 
διεῖλεν" ? ὅτι γὰρ ἑτέρα στάσις ἐστὶν ἡ παραγραφὴ τῆς 
μεταλήψεως, πρόδηλον ix τοῦ τὴν μετάληψιν ἕνα μό- 5 
yov ἐπιδέχεσθαι ἀγῶνα, τὴν δὲ παραγραφὴν δύο, τόν τε 
τῆς εὐθυδικίας καὶ τὸν δι᾽ ὃν ἡ παραγραφή" οἷον ἐγρά- 
vetro Τίμαρχος «Αἰσχίνην παραπρεσβείας" ἡ δὲ ἑταίρη- 
σιν ἐγχαλῶν αὐτῷ παραγράφεταιε τὴν δίκην" ἐνταῦϑα 

ἀντιλήψεως καὶ τὴς κατὰ νόμον ἀντιλήψεως τίς 9j διαφορά. ἐν ixa- 
τέρᾳ γὰρ οὐκ ἀδίκως ὃ πεφονευμένος ἀνῃρῆσθαι δοκεῖ" φαμὲν οὖν, 
ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἔνδοξόν πώς ἐστι τὸ πεπονϑὸς (in contextu 
πεφονευμένον) πρόσωπον" τρισαριστέως γὰρ υἱὸς ἀνῃρημένος" ἐν δὲ 
τῇ μεταλήψει κατεγνωσμένον ἐστὲ τὸ πεπονϑὺς πρόσωπον, καὶ ἐν 
μὲν τῇ κατὰ νόμον ἀντιλήψει ιαὑτὸ τὸ πρᾶγμα ὡς οὐδὲ ὄντως εἶρ- 
γασμένον καταιτιώμεϑα" οὗ γὰρ φόνῳ τὴν πορνείαν ἰάσϑαι δίκαιον, 
ἀλλ᾽ ὕβρει, πληγαῖς, ἀτιμίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις" ἐν δὲ τῇ κάτὰ 
πρόσωπον μεταλήψει τό τε πεπραγμένον συγχωροῦντες γεγενῃαϑαὶ 

καλῶς τὸ πεποιηκὸς πρόσωπον αἰτιώμεϑα, οὗ γὰρ τὸν ἐχϑρὸν ἀλ- 
᾿λὰ τὸν δήμιον ἐχρὴν ἀποκτεῖναι τὸν πένψτας Ἔνιοι δέ φασι καὶ 
τόδε τὸ ζήτημα κατὰ πρόσωπον εἶναι μετάληψιν" ἀπεστάλη πρὸς 
Φίλιππον Αἰσχίνης περὶ εἰρήνης πρεσβευτής" τελευτήσαντα καταλα- 
βὼν ἐκεῖνος ᾿Αλεξάνδρῳ συνέθετο περὶ τῆς εἰρήνης" ἐπανελθὼν xol- 
γεται παραπρεσβείας" ἐπειδὴ δὲ πρόσωπον oUx ἔστι κατεγγωσμένον, 
μᾶλλον ἄν ὀρικὸν εἴη" διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις 5) μετάληψις τοῖς 
αὐτοῖς, οἷςπερ O ὅρος καὶ jj ἀντίληψις x. v. À. p. 785. 1. 25. 
2 Quae deinceps sequuntur, Cod. Ven. proprio capite περὲ 
παραγραφῆς, capiti περὶ μεταλήψεως subjecto complectitur. In- 
cipit vero ita: Ἕπεται τῇ μεταλήψει ὃ περὶ τῆς παραγραφῆς λόγος͵, 
εἰκότως, εἴγε ὑπὸ τὸ αὑτὸ γένος ἄμφω τελοῦσι, τὴν μετάληψιν" ὅτι 
γὰρ ἑτέρα υτάσις ἐστὶν x, τ. À. 8 Ven. πρόδ, ἔκ τὸ τῶν ἤδη 
περὶ αὐτῆς εἰρημένων ἐν τῇ μεταλήψει, καὶ ἔτε ἐκ TOU τὴν utt, 
δι. t. À. 

Rhetor. IV. 49 
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γὰρ * ἕτερος μέν ἔστιν ἀγὼν 5 ὁ τῆς παραπρεσβείας, 
ἕτερος δὲ ὃ ὁ τῆς ἑταιρήσεως, 7 στάσεως ὧν διὰ τὸ 
ἀμάρτυρον * στοχαστιχῆς xarà παραγραφήν. " μετὰ δὲ 
rò ἡττηϑῆναι διὰ τῆς παραγραφῆς Τίμαρχον, ὃ τῆς 

. δ παραπρεσβείας ἀγὼν εἰσώγεται στοχαστιχῆς ὧν xol αὖ- 
τὸς στάσεως. ᾿Ὠνόμασται δὲ παραγραφὴ ἀπὸ τοῦ πα΄ 
ραγράφεσϑαι καὶ ἐχβαλλειν 19 τὸν ἀγῶνα τὸν περὶ τοῦ 
πράγματος τὸν φεύγοντα . τὸ ** γάρ toL παραγράφειν 
ἐναντίον ἐστὶ τῷ ἐγγράφειν. εἰ οὖν τὸ ἐγγράφειν εἰσά- 

40 γϑιν. ἐστὴν εἰς τὸν δῆμον καὶ χαϑιστάγειν *?. δημύτην, 
" εἰκότως τὸ παραγράφειν ἐχβάλλειν ἐστί. καὶ ἀπὸ τούτου 
καὶ ἡ παραγραφὴ ἡ ἐκβάλλουσα 13 τὴν εὐθυδικίαν ἐλέχϑη, 
ὅρος δὲ τὴς παραγραφῆς οὗτος" στάσις πολετιχοῦ πρᾶ- 
γματοὸς τῶν ἐπὶ μέρουρ" καϑ' ἣν ὁ φεύγων ἐνίσταται 

, 45 "epi TOU μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίχην. Tyco δὲ nc 

ραγραφῆς 7 μὲν ἔστι τελεία, ἡ δὲ ἀτελής. καὶ τελεῖα 

μέν ἐότιν ἡ πάντη τὴν 14 εὐθδυδιχίαν xal τὸν ἀγῶνα 
παρακχρουομένη « ἀτελὴς δὲ ἡ μέρος τι χαταιτιωμένη 
τῶν περιστατικῶν᾽ οἷον χρόνον , I5 ἢ τόπον, ἢ πρόσω- 

20 πον. 15 γίνεται δὲ 7 παραγραφὴ χατὰ στοχασμὸν, χατὰ 

4 γὰρ Ven. om. 5 Ven. ὃ ἀγὼν. 6 ὃ ex Ven. recepi: 

deest in Ald. et Par. 7 Ven. inserit: καὶ πρότερος uiv εἰσά- 
yn ὃ τῆς ἑταιρήσεως ἀγὼν. 8 Ald. ἀμάρτηρον. Post στάσεως 

ὃν διὰ τὸ ordo orátionis fragmento Lexici Graeci a Fol. 56.2. 

usque ad 67. b. interjecto in Codice Ven. interrumpitur, ne- 

que ut Morelli dicit Fol. 68. sed Fol. demum 87, continuatur. 

9 Ven, περιγραφὴν. 10 Ven. τῶν φεύγοντα τὸν περὶ τοῦ Sf 

ἀγῶνα. 11 Ald. τῷ γάρ τοι παραγράφειν ἐγαναντίον ἐστὶ τὸ 

ἔγγρ. 42 Ven. χκαϑιστάναι. 43 Ald. ἐχβάλουσα, 44 Ven, 

τὴν te. 18 Ven. χρόνος ἢ τόπος. 46 Sequitur in Ven. δια 
δὲ τὰς τοιαύτας παραγραφὰς ἔδοξέ rudi» 5j αὐτὴ εἶναι τῇ μεταλήψω 

5 παραγραφῆ; ὡς παραπλησίως ἐκείνῃ ἐκ τῶν περιστατικῶν sivo" 

vn tóow* τὸ δὲ οὐκ ἀξιόχρεών ἐστι πρὸς T^v (Cod. τὸ) κοινωνίαν, 

πολλὰ γὰρ ἕτερα, ὡς ἔφαμεν, ἐστὲ τὰ χωρίζοντα αὐτὰς ἀπ * ἀλλήλων. 
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ὅρον, χατὰ πραγματιχὴν, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, χα- 
τὰ ἀντινομίαν, καὶ πάντως τοῖς κεφαλαίοις τῆς ἐμπι-. 
σιτούσης διαιρεϑή geion στάσεως. καὶ ἔστι χατὰ SU στο- 

χασμιὸν μὲν , ὡς o*9* ἐπὶ Τιμάρχῳ ἀγών" οἷον νόμος 

τὸν ἡταιρηχότα μὴ λέγειν" ἐγράψατο Τίμαρχος «Αὐἰσχί. Β΄, 

wy» παραπρεσβείας. ὁ δὲ τὴν ἑταίρησιν αὐτῷ 19 ἐγχα- 
λῶν παραγράφεται. κατὰ ὅρον δὲ, οἷον δὶς περὶ τῶν . 
αὐτῶν μὴ εἶναι δίκας" 35 ἱέρεια προαγωγείας ἁλοῦσα 
ἐχρίϑη καὶ ἠφείϑη" καὶ παλιν φεύγει ἀσεβείας, ἡ δὲ 
παραγράφεται. ἐνταῦϑα γὰρ. εἰ ἡ προαγωγεία τῇ ἀσε- 10 
βείᾳ ταὐτόν ἔστι ζητεῖται" ?* χατὰ δὲ ῥητὸν xol διά- 
youxp* οἷον 33 δὶς περὶ τῶν αὑτῶν δίκας 3" μὴ εἶναι. 
φόνου χρινόμενός τὶς ἀπέφυγεν . ὕστερον χρωμένῳ 24 

ἀνεῖλεν à ϑεὸς, ἀνδροφόνοις οὐ χρῶ , καὶ πάλιν φεύγει 

φόνου. ὁ δὲ παραγράφεται" κατὰ δὲ ἀντινομίαν. οἷον 35 15 

47 κατὰ Ven, om, 48 ὁ Ald. et Ven..om., est in Par. 

49 αὐτῷ Ven. om, 20 Ven. δίχη. — 21 Ven. addit: Κατὰ 
δὲ πραγματικὴν, ὡς τόδε" νόμος τὸν ἀντιλέγοντα νόμῳ τινὶ εἴσω 
τριάκογτα ἡμερῶν ἀντιλέγειν" πέγης καὶ πλούσιος ἐχϑροῖ" ἐπέμφϑη 
πρεσβευτὴς ὃ πλούσιος παρὰ τὴν ἀποδημίαν τοῦ πένητος" τέϑεικα 
γόμον, τὸν. ὑπὸ (Cod. ὑπὲρ) πέντε τάλαντα κεκτημένον μὴ πολι» 
τεύεσϑαι" ἐπανελϑὼν ὃ πένης μετὰ δύο μῆνας ἀντιλέγειν βούλεται, 

ὃ δὲ παραγράφεται. Par, ad marg. Zítu τὸ κατὰ πραγματικὴν 
παράδειγμα ἐν τῷ περὶ μιϑύδον τῶν στάσεων, οἶμαι δὲ, ὅτι αὕτη ὁ 
sÀovoiog καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά " πρεσβεύοντος τοῦ πένητος" 

ἔγραψεν 0 πλούσιος τὸν εἴσω πέντε ταλάντων κεκτημένον οὐσίαν μὴ 

πολιτεύεσθαι" νόμου ὄντος, μέχρι ἐνιαυτοῦ ἄκυρα εἶναι τὰ ψηφίσμα- 

τα,, ἐμβραδύναγτος τοῦ πένητος τῇ πρεσβείᾳ κεκύρωται ὃ νόμος" 

μετὰ ταῦτα ἐπανελϑὼν κρίνει τὸν πλούσιον παρανόμῳν καὶ παρα-. 

γράφεται 6 πλούσιος τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου προβαλλόμενος προϑεσμί- 

αν, καὶ ὡς ἐκπέπτωχο ταὐτης, καὶ λείπει 5 εὐθυδικία κατὰ πρα- 
€ γματιπὴν, οἷον εἰ δίκαιος, εἰ συμφέρων ὃ νόμος. 32 oio» Ven. 

om. 35 Ven. μὴ εἶναι dos 34 Ven. χρωμένοις αὑτοῖς. 
$5 olo» Ven. om. ^, 

49.. le ^ 

Li 
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| vóuog τὸν στρατηγὸν μὴ ἔχειν δίκας" 36 xol νόμος τὸν 

5 

10 

45 

20 

ἔμπορον εἴσω "τριάκοντα ἡμερῶν διχάζεσϑαι, ἔμστορος 
ἔχων͵ πρὸς στρατηγὸν πρᾶγμα 37 βούλεται δικάξεσϑαε, 

ὁ δὲ παραγράφεται . ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, 7 δ᾽ ἂν cvwesi- 

πλέχηται στάσει ἡ παραγραφὴ, ταύτης xci τὰ xega- 

λαια λήψεται" 35 ἵνα δέ’ τι σαφέστερον περὶ τελείας καὶ 
ἀτελοῦς 29 διεξέλθωμεν παραγραφῆς, ἰστέον, ὅτι τέλειαι 

μέν εἰσι παραγραφαὶ αἱ 35 ἐπὶ χεχριμένοις ἤδη τοῖς 
ἐγχλήμασι γενόμενοι, 3: χαὶ πάντη τὴν εὐθϑυδιχίαν ἐχ- 
θάλλουσαι, ὡς 1 περὶ τοῦ ἀνδδοφόνου τοῦ δέύτερον 

χρινομένου καὶ τῆς ἱερείας" ἐν τούτοις 52 γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα 0. φεύγων ἀπολογεῖται" 
περὶ δὲ τοῦ μὴ ἐξεῖναι χρίσειν .cvtOY ὑπέχειν δεύτερον 
περὶ τῶν αὐτῶν τὴν πᾶσαν ποιεῖται διχαιολογίαν" ἀτε- 

λεῖς δὲ εἰσιν, ὅτ᾽ ἂν τοῦ ῥητοῦ βοηθοῦντος τοῖς φεύ- 
γουσι, καϑ' 53 ἕν τι τῶν περιστατιχῶν μορίων ἡ πα- 
θαγραφὴ γίνηται" ἢ τὸ πρόσωπον 34 ἡμῶν παραγρα- 
φομένων, ὡς ἐπὶ Τιμάρχου, ἢ χρόνον , ὡς ἐπὶ τοῦ σεένη- 

τος τοῦ μετὰ τὰς τριάχοντὰ ἡμέρας ἀντιλέγειν βουλο- 

μένον" ἢ τόδε τὸ διχαστήριον, ἢ τι ἄλλο τῶν περεστα- 
τιχῶν. ἀτελεῖς δὲ αὑτὰς gauew, τῷ μὴ τέλειον ἐχβάλλειν 

320 τὴν εὐθυδικίαν, ὥσπερ αἱ τέλειαι, αλλ᾽ ἀγωνιζομένης 
τῆς ἐπὶ τῷ ἀγῶνε χρίσεως δὲ ἕν. τι τῶν εἰρημένων πα- 
θραγράφεσθαι" ὃ γὰρ «Αἰσχίνης διὰ 535 τὴν τοῦ προσώπου 

25 Λοιύτητα τὸν τῆς παραπρεσβείας ἀγῶνα παραγραψάμε- 
yog, ἀγωνισάμενος πρὸς Τίμαρχον καὶ νικήσας οὐδὲν 

26 Ven, δίκην. " 37 Ven. πράγματα. ^x, 1. 5. Ald. συνεπι- 

πλέχεται, et 1. 17. γίνεεκωι,. scripsi — ητα. .28 Ven. add. Koi 
ποτὲ μὲν ὃ τῆς εὐθυδικέας ἀγὼν εἰσάγεται, καὶ ἰδίᾳ μετὰ τοῦτον ὃ 

τῆς παραγραφῆς" ποτὲ δὲ ἅμα συνειαάγονται οἱ ἀγῶνες, O τε τῆς 

ποραγραφῆς καὶ ὃ τῆς εὐϑυδικίας. 39. Ven. παραγραφῆς διεξέλ- 

opev. δ0ὺ αἱ Ven.om, 34. Xen. ψιγνόμεναι. 32 Ald, 
τούτῳ. "Ven. et Par, rovro. 53 xaó' Ven. om. $4 Ven. 

ἢ πρόσωπον ἡμᾶς καραγραφόμενον. 36 Ven. ὁ διὰ. 
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- ἧττον ὑπὸ Δημοσθένους ἐγράφη παραπρεσβείας, καὶ 
τὴν ἐπὶ ταύτῃ δίχην εἰσῆλθεν" εἰκότῳς οὖν ἀτελεῖς "5 

καλοῦνται, ὡς πάντη τὴν εὐθυδιχίαν ἐκβάλλειν οὐ δυ- 
γάμεναι". ἀλλὰ κἂν ὁ δεῖνα μὴ ἐπεξέλϑῃ τῇ γραφῇ, ἢ 

“χρόνου, 57 ἢ τόπου παραχρῆμα τῷ φεύγοντι βοηϑοῦν- $ 
τος, διαδέξεται" πάντως αὑτὸν ὁ τῆς εὐθϑυδιχίας ἀγών" 

καὶ γραφὴν τὸ ἄλλος ἐπὶ τοῖς 55 ἐγχλήμασιν ἀποθϑήσε- 
ται 49 χατ᾽ αὐτοῦ xel δικαστήριον ἕτερον εὑρεθήσεται ς 
παρ᾽ dw κυρίως τὰς περὶ τῶν ἐγχαλουμένων ** χρίσεις 
ὑπομενεῖ" 43 ὡς εἴτις παρὰ τοῖς ϑεσμοϑέταις ᾿4ϑήνησιν 10 
ὑπὲρ. ἱερῶὼν εὐθυνόμενος, παραγράψοιτο τὴν δίχην λέ- 
γων παρὰ τῷ βασιλεῖ μᾶλλαν δίκαιος εἶναν κρίνεσθαι 
περὶ τῶν τοιαύτων. *À 

86 Ven. ἀτελεῖς α τοιαῦται καλοῦνται παραγραφαδ. — $7 Ven, 
ἢ χρόνος ἢ τόπος π. τ. φεύγ. βοηϑήσῃς δ58 Ven. διαλέξεται. 

39 Ald. ἐπὶ τὴν αὐτὴ». 40 Ven. ἀποδοϑύσεται. Ald, et Par, 

ἀποϑήσεται. Sq. κατ᾽ αὐτοῦ καὶ δικ. Fr. εὑρεϑήσεται Ven. om. 

41 Ven. τηῦ ἐγκαλουμένου. 42.Ven, ὑπσμένε. 88 Ven. ad- 

dit: Mi λανθανέτω δὲ ἡμᾶς, ὡς ἔνιοί φασιν ἴδια κεφάλαια Thy 
παραγραφὴν ἔχειν τό τε κατὰ ἐπαγγελίαν καὶ τὰ κατὰ ἔκβασιν, καὶ 

τὸ ἐκ παραδειγμάτων" ταῦτα δὲ ὡς πολλάκις εἴρηται κοινὰ πάντως 

ἐστὶ ζητήματος, ὥστε ἴδια μὲν ovx ἔχει τοῖςδε. τῆς συμπλεκομένης 

στάσεως δὲ ἄνω ἔφαμεν διαιρεϑήσεσόαι κεφαλαίοις" ἔτι δὲ καὶ 
τόδε τὸ ζήτημα παραγραφὴ κατὰ στοχασμόν" νόμος ἐπὶ ἀδίχῳ xgi- 

gei ἐπικαλεῖσθαι τοὺς δημάρχους " καὶ νόμος τὸν δμολογήσαντα κα- 

xovgyow εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δεδέσθαι παρὰ τοῖς ἄρχουσιν, εἶτα 
ἀπάγεσϑωι" ἤρα τις κόρης, προσῆλϑεν τῷ πατρὶ αὐτῆς, ὃ δὲ οὐκ 

ἔδωκε, καὶ δεύτερον προσῆλθεν, ὁ δὲ οὐδ᾽ οὕτως δέδωκεν" εὕρηται 

$ παῖς πεφονευμένη. καὶ προσεστὼς ὃ παῖς ἐπερωτώμενος οὖκ ἔφη- 

σεν ἀνῃρηκέναι τὴν παῖδα ἐδέδετο κατὰ τὸν νόμον" ἱερόσνλοι με- 

ταξὺ ἑάλωσαν" βασανιζόμενοι ἄλλα τε ἐξεῖπον καὶ ὅτι αὐτοὶ εἴησαν 

οἱ πεφονευκότες τὴν κόρην" παρελϑούοης τῆς προϑεσμίας ἀπάγειν 

οὗ ἄρχοντες τὸν παῖδα βούλονται, οἱ δὲ οἰκεῖοι αὐτοῦ ἐπικαλοῦνται 

τοὺς, δημάρχους, οὗ δὲ παραγράφονται. 
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Σωπάτρου. Ἔν τῇ μεϑόδῳ τελευταίαν ἔταξεν 
Ἑρμογένης τὴν μετάληψιν, ὡς πάσας περιέγουσαν, ἅτε 
ἐμπιπτουσῶν τῶν ἄλλων στάσεων ἐν αὐτῇ" οὐδέποτε γὰρ 

παραγραφὴ μόνη μελετᾶται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἔγγραφον ζη- 

δ τημα κατὰ μίαν τῶν νομικῶν, ὡς αὐτίχα δῆλον ἔσται. 

τὸ δὲ ἄγραφον, xaO" ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν" πά- 

σαις γὰρ ὥσπερ ἀντιπάσχει ἡ μετάληψις ταῖς τε 10γι» 
καῖς xol vopixcig, ἐνταῦϑα δὲ μεταξὺ τῶν τε λογιχῶν 

xol τῶν νομιχῶν, ἐπειδὴ ἀμφοτέρων μετέχει. " τῶν μὲν 
40 νομιχῶν xarà τὴν παραγραφὴν, τῶν δὲ λογικῶν κατὰ 

τὴν εὐθυδικίαν. εἰσὶ δὲ οὗ τὴν μετάληψεν πρώτην τατ- 
τουσι διὰ τὴν αὑτῆς φύσιν. εἰ γὰρ τὸ εἰ ἔστε πρῶτόν 
ἐστι, φασὶν, ** αὕτη δὲ περὶ τοῦ εἰ ὅλως δεῖ εἰσελϑεῖν 
τὸν ἀγῶνα τὴν ζήτησιν ἔχει, ἀναγχαίως πρώτη ὀφείλει 

45 αὕτη τάττεσϑαι, ὡς αὐτὸ τοῦτο ζητοῦσα. 

“Ἢ μετάληψις πάλιν ἧ μὲν ἔγγραφός ἐστιν, ἢ δὲ ἄγραφος. 

“Συριανοῦ. Πῶς τῆς πραγματικῆς διαιρουμένης, 

τῷ ἐγγράφῳ φημὶ καὶ ἀγράφῳ , οὗ γέγονε διάφορος 
χλῆσις. πραγματικὴ γὰρ ἑκατέρῳ εἴδει. τὸ ὄνομα" ἐπὶ δὲ 

40 μεταλήψεως τῇ διαφορᾷ προσηγορία * χεῖται" ἡ μὲν 
γὰρ ἔγγραφος παραγραφὴ καλεῖται, ἡ δὲ ἄγραφος με- 
τάληψις. φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματεκχῇ οὐδὲν 
καινότερον γίνεται, πλὴν ὅτι τὸ νομικὸν προσέρχεται xe- 
φάλαιον, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει τὰ πράγματα μεταπίπτει. 

es καὶ λοιπὸν τῇ τῶν πραγμάτων μεταπτώσει χαὶ ἡ προση- 
γορία ἀλλοιοῦται. 7 μὲν οὖν ἔγγῥαφος ἴδιον 0 ὄνομα ἔσχε 

παραγραφῆς διὰ τὸ ἰσχυρὸν αὐτῆς ἔστι γὰρ νόμου ἀνὰ- 

γνωσις ἐχβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν" μὴ ταραττέτω δέ σὲ 

τὰ τοιαῦτα ὀνόματα. ἔστι γὰρ εὐϑυδιχία μὲν ἡ τοῦ 

44 Ald, et Par. φησὶν) scripsi φασὶν, 4 Ald. προσῇ 

γορίᾳ. — 
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πράγματος αὐτοῦ ἐξέτασις, περὶ oU vj κατηγορία, εἴτε 
φόνος 7 τὸ κατηγορούμενον, eire ἑεροσυλία, εἴτε μοι- 
χεία, εἴτε ἄλλο τι. παραγραφή δὲ 5 ταύτης ἐκβολὴ, ὃ ὅτ᾽ 
ἂν μηδὲ εἰσαγώγιμον εἶψαι τὸν ἀγῶνα τῷ κατηγόρῳ λέ- 
yn ὁ φεύγων" καὶ εὐθυδικίας μὲν πέρας τὸ ἁλῶναι τὸν 5 

φεύγοντα, παραγραφῆς δὲ τὸ εἰσελϑεῖν τὴν δίκην ἢ 

ux* ἐν μὲν οὖν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἁπάσαις τὴν χρί- 

σιν Q φεύγων χᾳταδεχόμενος ἀπολύσασϑαι τὴν κατηγο- 
ρίαν διὰ τῆς ἀπολογίας ἐπείγεται, ἐν δὲ τῇ παραγρα- 
φῇ τὸ πρότερον ἱσταται᾿, τὸ μὴ δεῖν εἰσελϑεῖν τὴν χρέ- 40 
σιν. ἡ μὲν ὀὖν ἔγγραφος τοιαύτῃ, ἡ δὲ ἄγραφος, ὁμω- 

vopog 3 τῷ γένει κχαλεῖται μετάληψις, 7 τις τὸ μὲν 

πρᾶγμα συγχωρεῖ, μέμφεται δὲ ἕν τι τῶν περὶ τὸ πρᾶ- 
γμα, χρόνον τυχὸν ἢ πρόσωπον , ἥ τι τῶν ἄλλων. ἀλλ᾽ 

δὲ τοῦτο ἐστι, καὶ ῆ μὲν ἔγγραφος παντελῶς ἐκβάλλει 15 
'τὸν ἀγῶνᾳ, ἡ δὲ ἄγραφος συγχωρδῖ. καὶ ἔστιν 7 μὲν 

ἔγγραφος ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, ἡ δὲ ἄγραφος ἀπὸ τοῦ 

κατηγόρου γνωρίζεται" ταῦτα δὲ πλεῖστον ἀλλήλων διέ- 
στηχε, XaTO τι χοινὸν ἄμφω μετάληψις ἐχλήϑη. φαμὲν 
οὖν ὡς εὖ χαὶ πλεῖστον ἀλλήλων ἃ κεχώρισται τὰ εἴδῃ, 30 

ἀλλ᾽ οὖν χαὶ χοινωνεῖ. evríxo τοίνυν ὁ qaoxqv Óig πε- 

Q) τῶν αὐτῶν μὴ εἶναι δίχας καὶ τοῦτα ἰσχυριζόμενος 

ἑνὶ τῶν περιστατικῶν ἰσχυρίζεται, χρόνῳ γὰρ᾽ εἰ δὲ τοῦ- 

TO, εἰκότως καὶ ἡ παραγραφὴ μετάληψις λέγεται, ὡς 
μεταλαμβανουσά τι τῶν περιστατιχῶν. ᾿ 25 

Σωπάτρου. Et iv τῇ μεταλήψει ἀεὶ ἀπὸ ῥητοῦ 
ἡ ζήτῃαις, τίνος χάριν τὴν μὲν ἔγγραφον, τὴν δὲ ἄγρα- 
gov ἐκάλεσεν; ἡ τοίνυν διαφαρὰ αὕτη ἐστὶν, ὅτε ἐν μὲν 
τῇ ἀγράφῳ ἀποστάντες τοῦ ῥητοῦ, οὐ γὰρ ἰσχύομεν αὖ- 
τῷ χρῆσϑαι, περὶ τοῦ πράγματος ποιούμεϑα τὴν πᾶσαν 30 
ζήτησιν, ἔν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἄνω καὶ κάτω περὶ αὐτὸ * 

2 Ald. ὁμονύμως. ἃ Ald, ἀλλείλων. 4 Ald. αὐτῷ. 
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στρεφύμεϑα τὸ mo», καὶ ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ συγχωώρου- 
“ μένου τοῦ ῥητοῦ συνίσταται 7 ζήτησις , ἕν τι τῶν stEQu- 

στατιχῶν μεταλαμβάνοντος τοῦ διώχοντορ, ἐν δὲ τῇ ἐγ- 

γράφῳ τῷ ῥητῷ ἐξ ἀνάχκης ἀμφότεροι χρήσονταε, καὶ 
δ περὶ αὑτὸ ἔσταε ἡ ἀντιλογία" εἰ γὰρ μὴ συγχωρηϑείη 
παρὰ τοῦ ἑτέρου, πᾶσα ζήτησις ἀναιρεϑήσεται. 

Μαρκελλίνου. Προειπὼν περὶ πραγματικῆς, Gri 
διττή ἐστι, κατὰ ἀκολουϑίαν ἐπήγαγεν . * μετάληψες πά- 
λὲν, ἡ μὲν ἔγγραφος, 5 δὲ ἄγραφορ" τὸ πάλιν εὐλόγως 

10 πρυσϑεὶς πρὸς τὰ προειρημένας 

Καὶ $ μὲν ἔγγραφος τελεία τὲ ἐστι παραγραφὴ, καὶ τὸ πρότερον ζό.- 
τῆμα περὶ μίαν εὑρίσκεται τῶν νομικῶν στάσεων, περὸ ὧν αὐπέκα λέ- 

ξομεν, ἃς εἴρηται. 

“Συριανοῦ. Ζητοῦσι, πῶς δύναται ἡ μετάλιηγψις 
15 παραγραφὴ λέγεσθαι" ὅτι γὰρ παραγραφὴ xal αὕτη. xé- 

χληται, δῆλον ἀφ᾽ ὧν ἝἭ. μογένης φησίν. xol ἡ μὲν &y- 

γραφος τελεία τέ ἐστι παραγραφη" ὡς xal τῆς μεταλή- 
ψεως παραγραφῆς μὲν xol αἱτῆς λεγομένης, ἀτελοῦς δέ. 
ἐροῦμεν, ὡς εἰχότως καὶ ταύτην παραγραφὴν ὃ τεχνογρά- 

30 φος χαλεῖ, ἀτελῆ μέντοι, ἐπειδὴ ἄρχεται μὲν xol crm 
ἀπὸ rof ῥητοῦ, οὐχ ἀγωνίζεται δὲ περὶ αὐτό" οὐδὲ γὰρ. 
ἰσχύει. ἔνϑεν ἀφίσταται μὲν τοῦ ῥητοῦ" παρὰ δὲ τὴν 

περίστασιν ποιεῖται τὴν ζήτησιν. Διατί δὲ ἐν πάσῃ στά- 

σει πρῶτον τὰ κεφάλαια τάξας xal διελὼν xal διδάξας 

25 οὕτω τὰ εἴδη μεμήνυχεν, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει τὰ εἴδη 
πρῶτον εἴρηκε καὶ οὕτω τὰ "χεράλαια; ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν 

“ἄλλων στάσεων προδιδάσχεται τὰ κεφάλαια τῶν εἰδῶν" 
πάντα γὰρ ἐν ἐχείναις τὰ εἴδη ἑκάστης τοῖς αὑτοῖς τέμνε- 
ται κεφαλαίοις, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει ἕτερα ἔχει ἢ τε 

80 ὁμώνυμος τῷ γένει μετάληψις καὶ ἡ παραγραφή. διὸ 
ἀναγκαῖον ἣν πρῶτον τὰ εἴδη, εἶϑ᾽ οὕτω τὰ χεφάλαια 
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διδάξαι" πρῶτον δὲ τὰν περὶ τῆς παραγραφῆς. ποιδῖταιε 
λόγον. καίτοιγε ἐχρῆν τὸ ὁμώνυμον τῷ γένει πρῶτον δι-" 
δαάξαι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ μὲν παραγ θαφὴ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ χρά- 
τος ἔχει xoi περὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν σπαυδὴν, ὅπερ GT&- 
xyvog πίστις, ἢ δὲ μετάληψις οὐχ ἀπὸ ῥητοῦ ἀλλ᾽ ἀπό τι- 5 
yog τῆς περὶ τὸ ῥητὸν περιστάσεως, 8 τῆς ἐντέχνου πί- 

στεως, εἰκότως καὶ ἡ παραγραφὴ τῆς ̓μεταλήψε ὡς mQoté- 

τίμηται 3 “4 

Σωπάτρου. Τελείαν παραγραφὴν τὴν ἔγγραφον 
ἐχάλεσεν ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ κεφάλαιον τοῦ ἐν στο- 
χασμῷ παραγραφικοῦ" εἰ βούλει δὲ καὶ πρὸς τὴν μετάλη- * 
ψιν" ὡς γὰρ ἤδη" εἴρηται αὕτη οὐ τελεία ἐστὶ πα- 
ραγραφή . ἀλλ᾽ ἄρχεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, οὐκ ἀγωνίξεται͵ 
δὲ περὶ αὑτό" περὶ δέ τι TOV περιστατικῶν ἀγωνιξομένη 
διαβάλλει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα, οἷον Oti ovx ἔξε- 

στὶ σοι χατηγαρεῖν ἀτίμῳ ὄντι; ὥσπερ ἐν τῷ κατὰ' Τιμάρ- 

χου Αἰσχίνης τὸ πρόσωπον παραγράφεται ὡς ἄτιμαν" πόρ- -- 

vov γὰρ αὐτὸ λέγει. χαὶ πάλιν" οὐχ ἔξεστίν σοι key. . 

γορεῖν μου ἐπὶ τοὺδε ταῦ ̓ 'δικαστηρίου ὡς ἐν τῷ κατὰ dv-- 
δροτίωνος ἦ᾽ Ori οὐχ ὀφείλεις μου ἐνταῦϑα κατηγορεῖν, 10 

ἀλλὰ παρὰ τοῖς ϑεσμοϑέταις.“ 

— Ἔστι δὲ ὅτε δρικῶς τέμγεται τὸ πρότερον ξήτημα. 

“Σωπάτρον. ΣΣημειωτέον ὅτι ἡ παραγραφὴ οὐ 
μόνον χατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἐξετάζεται κατὰ τὸ πρό- 

τερον ζήτημα, τουτέστιν τὴν παραγραίρῆν, ἀλλὰ xal ὁρι-' 

erixeg* καὶ στοχαστιχώς. ὁριστικῶς μὲν οὕτω" »όμος 

τὸν ἡταιρητύτα μὴ πολιτεύεσδιαι, Τἴμαρχος ἡταιρηχὼς. 

xai διδάσχων γράμματά κωλύεται" ζητεῖται γὰρ ἐνταῦϑα, 
---- gsm 

4 Alà. καὶ om, 3 Ald. προτετήμηται. d AJa. don. 

4 p. 262. sqq. Bekk. 5 p. 599. ' 

1 Ald. δρικῶς bh. 1. et paullo post. 

25 

ὶ 
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εἰ ταὐτὸν τῷ " πολιτεύεσθαι τὸ γράμματα διδάσχειν . καὶ 
πάλιν" νόμος περὶ τῶν αὐτὼν δίκας μὴ εἶναι" ἑάλω ἱέρεια 

322 προαγωγείας χριϑεῖσα, ἥλω ἡ αὐτὴ πάλιν ὕστερον, xoi 
κρίνεται ἀσεβείας " ἐνταῦϑα γὰρ ξητοῦμεν, εἰ ἡ προαγω- 

ὅ γεία τῆς ἱερείας ἀσέβεια τυγχαᾶνει. ἀτελὲς yap ἐστι τὸ 
χρινόμενον, οὐ γὰρ ταὐτὸν προαγωγεία χαὶ ἀσέβεια" διὸ 
xci χρινομένη λέξει. πρῶτον μὲν δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δί- 
xag μὴ &vat. ὁ δὲ κατήγορος ἄλλην εἶναι χρίσεν λέγει, 
προαγωγείας καὶ ov τὴν αὐτὴν τῇ ἀσεβείᾳ, ὥστε οὗ περὶ 

40 τῶν αὐτῶν ἡ χρίσις. ξητεῖται οὖν πρῶτον, εἰ ὁ νόμος. ὃ 

κωλύων δὶς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν χρίσεις τοῦτο λέγει, πό- 

τερον περὶ τοῦ αὑτοῦ πράγματος μὴ εἶναι δίκας δύο, 7 
δὶς περὶ τῶν αὑτῶν μὴ ποιεῖσϑαι χρίσεις διαφόρους. 
ἔπειτα δὲ, εἰ ταὐτὸν ἀσέβεια xal προαγωγεία " χαὶ γὰρ 

. 45 καὶ τὸ παραγραφιχὸν -ὁρικῶς, ἐξετάζεται, ἤτοι ἡ τοῦ νύ: 

μου διάνοια, καὶ ἡ εὐθυδικία ὡσαύτως. στοχαστιχῶς δὲ, 
ὡς τὸ χατὰ Τιμάρχου" ζητρῦμεν γὰρ, εἰ Τίμαρχος ἡταί- 
θηχεν, ἢ um . διό τινες ἡπόρησαν, διατὶ καὶ κατὰ ταύτας 
τὰς στάσεις γινομένων τῶν παραγραφῶν ὁ ̓ Ἑρμογένης 

30 οὔτε πλατύτερον περὶ τούτων ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ ὅσον ἦ ime 
μνησϑῆναιςρ μόνον, xoi κατὰ μόνας τὰς νομιχὰς ἀπεφῆ- 
vato, οὐχὶ δὲ xai “χατὰ ἄλλην τὴν παραγραφὴν ἐξεταξε- 
σϑαι. ἐροῦμεν οὗν, ὡς ἀχριβῶς ϑεωροῦντε οὔτε χατὰ 

| στοχασμὸν, οὔτε κατὰ ὅρον γίνεται 7 παραγραφῇ" διὸ 
35 οὐδὲ αὐτὸς πλατέως εἶπεν περὶ αὐτοῦ" σχοπῶμεν δὲ οὕτω" 

παντὶ ῥητῷ δεῖ τινα ὑποκεῖσθαι περίστασεν, εἰ μέλλοι ἐν" 
, ὑποθέσει ἀλλὰ μὴ ἐν ϑέσει λαμβάνεσθαι, ὅταν μὲν γὰρ 
αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἀμφισβητῆται, ϑετιχὴ 7ίνεται ἡ xard 
ταὐτὸ ἐξέτασις " κατὰ νόμου elaqogav .. αἷον εἰ δημηγορῃς 

80 τέον τοῖς τὰ πατρῷα “ατεδηδοκόσι" παντὸς τοίνυν ῥητοῦ 
περίστασίν τινα ἔχοντος, εἰ μὲν xat' ἄμφω γένοιτο ἢ 
ἀμφισβήτησις, κατά τε ῥητὸν χαὶ κατὰ περίστασιν vopi- 

2 Ven, t0, 3 Ald, ὅσην. 4 Ald. μέλλοιεν. 
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| κῇ πάντως ἀναφαίνεται στάσις, ὡς ἐπὶ τοῦ ξένου τοῦ ἐπὶ 
τὸ τεῖχος ἀνελϑόντος. ἐνταῦϑα γὰρ νόμος μὲν τὸ μὴ 
ἀνιέναι, περίστασις δὲ τὸ ἀνελθόντα ἠριστευχέναε" ἀμ- 
φισβητεῖται γὰρ ἑκάτερον « ὃ γὰρ νόμος περὶ παντὸς δια- 
γορεύεε ξένου" ὁ δ᾽ ἀνελϑὼν $ ἡδίχησε τὰν νόμον παρα- 5 
βάς. ὅλως δὲ περὶ πάσης ζητήσεως νομικῆς, εἰ μὲν περὶ 
ῥητοῦ μὴ" ἀμφισβητῶμεν, περὶ δὲ μόνης τῆς 'περιστά- 
σεως, λογικὴν ποιήσομεν στάσιν" οἷον νόμος τὸν φονέα. 

κολάξεσϑαι, εὑρέϑη τὶς ἐπὶ ἐρημίας ξιφήρης »εοσφαγεῖ 
σώματι παρεστηκὼς Wal χρίνεται φόνου" δῆλον γὰρ, Qr, 10 

στοχαστιχὸν τὸ ζήτημα, περὶ τὴν περίστασιν Ὦ, οὐ περὶ 
τοῦ ῥητοῦ τῆς ζητήσεως αὔσης, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ῥη- 
τόν . προαγάγωμεν τοίνυν tjj παραγραφῇ τὸν λόγον" ὅτι 
μὲν οὖν περὶ" μόνον τὸ. ῥητὸν οὐκ ἔχει τὴν ζήτησιν, xa- 
ταφανέρ᾽" ϑετιχὴ γὰρ ἀνεφαίνετο. ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ γυμνὴν 15 
τὴν περίςτασιν * λογικῆς γὰρ τοῦτο γένεσις στάσεως. πᾶ- 

σα δὲ παραγραφὴ ἔγγραφος" λείπεται ἄρα καὶ κατὰ τὸ 

δητὸν xoi τὴν περίστασιν γίνεσϑαι ἐν αὐτῇ τὴν ἀμφισβή- 
τησιν" ὅπου δὲ ταῦτα, νομιχὴ ἡ στάσις; ὥστε χαὶ ἡ πα- 
ραγραφή . ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα, πῶς φησιν  τεχνιχὸς, ὅτι ἔσϑ' 30 
ὅτε ὁριστιχῶς τέμνεται xal στοχαστιχῶς ; ἐροῦμεν, ὅτι 

χαϑὸ μὲν ἀπὸ ῥητοῦ ἔχει πᾶσα παραγραφὴ τὴν ἀρχὴν, 
ἀπὸ νόμου πάντως λαμβάνεται καὶ νομικῇ ὑπαπίπτεν 
στάσει. καὶ χατὰ τοῦτο ὑγιὴς ὃ Ἑρμογένους κανὼν, ὅτι 
ἡ ἔγγραφος χατὰ μίαν τῶν νομιχῶν ἐξετάζεται" xao δὲ 45 
πλατυνομένη ἐν τῇ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν τῆς ἐξετάσεως 
στάσει ὁριστικῶς 5 ἐργάζεται, λέγεται κατὰ- ὅρον ἐξετί- 
ζεσϑαι," τουτέστι τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὁρικῶς rtÀa-- 

τυνομένου. ἴδωμεν καὶ ἐπὶ ὑποδειγμάτων τὰ λεγόμενα, 
γόμος τὸν ἁλόντα προαγωγείας ἄτιμον εἶναν" ἁλούς τις 30 
προαγωγείας εἰσῆλϑεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ χρίνεται ἀσεβείας" 

5 Ald. ἀνελϑὸν ἠδίκησαι. 6 Ald. μὴ om. 7 Ald. ποιή- 

σωμὲν. — 8 Ald. στάσι. Φ Ald, δρικῶς. 
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xal πάλιν" δὶς περὶ τῶν αὐτῶν Oixag μὴ Wo γραψάμε- 

vog δημοσίων ἀδικημάτων Μειδίαν Δημοσθένης xoà ἑλὼν 

χρίνει αὐτὸν καὶ ὕβρεως" ἐν τούτοις γὰρ ἀμφοτέροες τοῖς 
προβλήμασι χρωμένων τῶν παραγραφομένων TQ] ῥητῷ, 

5 ἐξετάξουσι τὴν διάκοιαν οἱ διώκοντες ὁριστιχῶς " οἷον εἰ 

ἢ προαγωγεία ἀσέβεια, καὶ εἰ τὸ δὶς, νῦν τε καὶ πρότερον, 

ἢ δύο φησί. καὶ εἰ ταὐτὸν ὕβρις χαὶ δημόσιον" οὐκ ἄτο- 

' πον γὰρ καὶ δυαὶ χρῆσϑαι κατὰ ταὐτὸν παραγραφικοῖς,:9 
ἰως καὶ ὁ τεχνίτης" τίνος δὲ χαριν ἐν παραγραφῇ ἐχβαλ- 

10 λοντὲς τὴν εὐϑυδιχίαν μεμνήμεϑα πάλιν αὑτῆς; φαμὲν 

οὖν, ἐς ἐν μὲν" τοῖς πλάσμασι tt óvo ξητήσεις δεῖ ποι- 

εἴσϑαι" μίαν μὲν τὴν περὶ αὐτῆς παραγραφῆς» ἑτέραν δὲ 

τὴν περὶ τῆς εὐθϑυδικίας " ἐν δὲ τοῖς ἀληδινοῖς ἀγῶσι τό- 
«τὲ δεῖ μεμνησδαι χαὶ ay «vite ibas τὴν εὐθυδικίαν μετὰ 

45 τὴν παραγραφὴν, ὅταν μὴ οἷόν τε ἄνευ trà εὐθυδικίας 

χατασχευάσαι τὴν παραγραφήν" ἐς vcl Δημοσϑένης ἐν 

τῇ πρὸς Πανταίνετον παραγραφ" λ᾽ χελεύει γὰρ ὁ và- 
μος, φησὶ, τοὺς ἄφεσιν καὶ ἀπαλλα;ὴν δεδωχότας μὴ 

| δικάζεσϑαι, οὐ γὰρ οἷόν τε ἐγένετο χατασχευάσειε τὴν 
20 παραγφαφὴν, εἰ ur ἔδειξε διὰ μαρτύρων, ὅτε ἔδειξεν 13 

ἄφεσιν καὶ ἀπαλλαγὴν. δεὶ δὲ «εἰδέναι, ὅτι ἡ ἔγγραφος 

αὕτη͵ ἴδια xig alata οὐκ ἔχει" o δὲ Μητροη ἄνης φησὶν, 

ὅτι ἔχει τό TE xaT^ ἐπαγγελίαν καὶ τὸ £x τοῦ ἀποβησο- 
μένου" τοῦ μὲν φεύγοντος μὴ προσδεχομένο: xara παρα- 
γραφὴν psyaAa ἐπαγγελλομένου :4 δειχνύειν ἀδιχοῦντα 
τὸν ἀντίδικον. τοὺ δὲ κατηγόρου μὴ ἂν ἐπὶ τὴν παρα- 
γραφὴν ἐλϑεῖν λέγοντος, & τοῖς διχαίοις ἐϑαάῤόδι. ἀλλὰ 
φαμεν, ἐς οὐκ ἔσει᾽ παραγραφῆς ἰδία xsgaÀecsx ταῦτα, 

ἀλλ᾽ ἐπιχειρήματα μόνας ὯΝ 

— — — . 

10 Ald, παραγραφικῶς. 11 Ald. πλάγμασι. 12 p. 972. 
13 Ald. ἔδειξε. 14 Ald, ἐπαγγελλομέγου. 



AX 

- . 

] EIS ΣΤΑΣΕΙΣ - n 

TÓ δὲ μετὰ τὴν παραγραφὴν xa^ ἑτέραν τινὰ διαιρεϑήσεται τῶν 
λογικῶν στάσεων" viov τὸν ἀντιλέγοντα νόμῳ εἴαω * τριώκοντα 

ἡμερῶν δέον ἀντιλέγειν πρὶν ov κυρωϑῆναν" μετὰ ταῦτα δὲ μὴ ἐξ- 

- ἕστω" πρεσβεύοντος τοῦ πένητος, ὃ πλούσιος ἐχϑρὸς ὧν ἐσήνεγκεν 

γόμον, “τὸν εἴσω πέντε ταλάντων οὐσίαν κεχτημένον μὴ πολιτεύε- 

σϑαι εηδὲ λέγειν" ἐπανῆκε uera τὰς τριάκοντα ἡμέρας ὃ πένης, 
? *- , e € 9, e 

καὶ ἀντιχέγειν βούλεται τῷ νόμῳ" 3 ? προτέρα ζήτησις κατὰ ῥητὸν 

xal διάνοιαν γίνεται " πότε καὶ τίσιν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν προσ«. 

τάττει ἀντιλέγειν ὃ νόμος" καὶ ὅτε οὐ τοῖς πρεᾳβεύουσιν οὐ τοῖς 
ἀποῦσι" καὶ ὅσα ἄλλα, ἣ δευτέρα δὲ κατὰ τὴν πρανματικὴν, εἰ 

γόμιμον τὸ εἰσενεχϑὲν γράμμα, εἰ δίκαιον, καὶ τὰ ἑξῆς. — C 

Συριανοῦ. vo ἀεὶ ζητήματά ἐστι περὶ τὴν ἔγα 
ygagor μετάληψιν" τὸ μὲν κατ᾽ ἐκβολὴν τοῦ ἀγῶνος, 

τὸ δὲ κατ᾽ εὐθυδικίαν, ἐν ᾧ τοῖ πράγματος n ζήτησις. 

πρῶτον οὗν, καλεῖ τὸ τῆς ἐχβολῆς, t 0 δὴ καὶ κυρίως πα- 

ραγραφή" αὕτη δὲ, φησὶ, κατὰ μίαν τῶν νομιχῶν ἐξ- 
᾿ετασϑήσεται᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐν αὐτῇ ἐστιν ἡ τῶν ἐμπὶι- 
πτόντων ῥητῶν ἐξέτασις, ἀναγχαίως κατὰ μίαν τῶν νο- 

μικὼν στάσεων διαιρεῖται" τὸ δὲ ἕτερον) ὃ xol ἐπαγό- 

10 

4 

μενόν ἐστιν ἤτοι 7] ,εὐθυδικία, xaÓ^ ἐτέραν δὴ τινα 20 

τῶν λογιχῶν, ὡς ἢ ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ τὸ μὲν 

πρῶτον νομιχὸν ἔχει ζήτημα, τὸ δὲ δεύτερον στοχαστι- 

xov πότερον εἶχεν ἐν ϑήκῃ τὰ εἴχοσι τάλαντα ὁ 17α- 

σίων ἢ οὔ" ἡ δὲ πρὸς Πανταίνετον" τὸ μὲν πρῶτον vo- 
* 1 , » - . 

μικὸν, τὸ δὲ δεύτερον μεταστατικὸν" TOU Μνησιβούλου 25 
, 4 » 2 , * U , «t * 

ἐπὶ Evegyov ἀναγοῦτος τὰ γεγενημένα. ὡσπερ ἐν πασῃ 
4» A c «Φ n 2 - c t . Dd 

παραγραφὴ τὸ μὲν πρῶτον περὶ αὐτοῦ ἐστι ξήτημα, τοῦ 
3 - . $ - 

εἰσαχϑηναι tov ἀγῶνα, TO δὲ δεύτερον περὶ τῆς εὐϑὺυ- 

δικίας τοῦ προχειμένου πράγματος" πλὴν μόνης Thg κα- 

τὰ Τιμάρχου παραγραφῆς, ἐχείνη γὰρ μόνη τὴν εὑ- 30 

ϑυδικίαν οὐχ ἔχει. 

Μαρκελλίνου. “Τογικαὶ μέν εἰσιν, ἐν αἷς περὶ 

1 Par. ἔσω. 4 Ald. ὅ. 
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πράγματος 9 ζήτησις, xol πάντα δ 3 sept ἀγράφων ἐξ. 

εταζεται" ἐνταῦϑα δὲ, φηδὶν , ἡ προτέρα ξήτησις κατὰ 

ῥητὸν χαὶ διάνοιαν χρήσεται γὰρ ὁ μὲν πλούσιος τῷ 
ῥητῷ, o δὲ πένης τῇ διανοίᾳ λέγων" ὅτι ἄχρι τριάχον- 

δ τα ἡμερῶν εἶπεν κατηγορεῖν τοὺς ἐπιδημοῦντας, oU τοὺς 

ἀποδημοῦντας, xal μάλιστα δημοσίας ἕνεχα γρείας, ὧσ- 

πὲρ κἀγὼ τῆς πρεσβείας χάριν ἀπὼν oUx ἐδυνάμην ἐν- 
τὸς τῆς προϑεσμίας κατηγορεῖν, ἡ δευτέρα δὲ κατὰ 

πραγματικὴν, εἰ νόμιμον 4 εἰσεέναι" 5 ovre γὰρ πρα- 
40 γματικῆς ἴδια ὡς ἐν τῷ πρὸς «Πεπτίνην, ἃς ἐν τῷ κα- 

τὰ ᾿Δριστοχράτονς , καὶ χαϑόλου ἔνϑα ἂν ἔχωμεν 9 νό- 
324 μον, ἀλλὰ καὶ ψήφισμα' μικρὸν yag t& διαφέρει νόμος 

ψηφίσματος. 

᾿Εμπέπτακε δὲ ἐνταῦϑα καὶ δεύτερόν t» ὡς παραγραφικχόν᾽ * οἷον 

45 ovx ἔγων τὰ πέντε τάλανια οὗ δύνασαι λέγειν" δηλον δὲ, ὥς καὶ 

(πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται τῇ φύσει τοῦ πράγματος" ἔτι γὰρ τῆς ζη- 

τήσεως οὔσης περὶ τοῦ εἰ χρὴ δοκιμασϑῆναι αὐτὸν, οὐχ οἷόν τε 
ἤδη ὡς κυρίῳ χρῆσϑαι, 

Μαρκελλίνου. lhóOovorgrog ἔχεται τὸ λεγόμε- 
30 vov, οὐ γὰρ δὴ ἰσχυρὺν οὐδὲ ἀγωνιστιχὸν τὸ παραγρα- 

quxov* ἐκ τῆς προβολῆς δὲ παραγράφεται λέγων, ὅτε οὐχ 

ἔξεστί σοε πολιτεύεσθαι μὴ ἔχοντι τὰ πέντε τάλαντα" 
διὰ τοῦτο δὲ ovx ἀγωνιστιχὸν τοῦτο, ἐπειδὴ ἀνόητον τὸ 
τοῖς ἀμφιβόλοις ῥητοῖς * ὡς κυρίοις κεχγρῆσϑαι" ἀλλ᾽ 

25 ὀλίγον πως πιϑανὸν, ὡς ἐπὶ τοῦ Jfenrivov νόμου" ἐκεῖ 
γὰρ δοχεῖ πως τῇ προϑεσμίᾳ χεχυρῶσϑαι, εἰ xal ἀμ- 
φἰβυλόν ἐστιν ὁ νόμος" χρήσεται μὲν οὖν τῷ προεὶρη- 

ὅ Ald, τὰ. Par. in quo omissum fuit, supra Jineam scri- 

4 Ald, ἀνόμιμον. Par. εἶ γύμιμογ. ptum, habet τὰ, scripsi &. 
€ * 

4 Par. eios». (sine dubio εἰσενεγκεῖν) — 6 Ald. ἔζομεν. 

1 Ald. οὐ τοῖς ὡς κυρίως, 

^4 
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μένῳ παραγραφικῷ ὃ φεύγων ἐνταῦϑα, οὗ μὴν ἐνδια- 
τρίψει" οὐ γὰρ ἰσχὺν ἱκανὴν, ὅπερ εἶπον, ἔχει , πιϑα- 

yov δέ πὼς ὀλίγον. ἐστίν" πάνυ δὲ ἀκριβῶς xoci ὁ τεχνι- 

χὸς, ἐπειδὴ ὡσπερ ἐν μεταλήψει ἀπὸ τῶν περισξατικῶν 
ὃ διώκων τὴν ἀντίϑεσιν ποιεῖται, ὡς παραγραφικὸν αὖ- ὅ 
τὸ εἶπεν" ἐπειδὴ χρόνῳ μόνον ἐχυρώϑη ὁ νόμος, οὐ χρί- 
σι δικαστῶν" εἰ γὰρ ἦν χρίαει κοχυρωμένος, παραγρα- 

q ἐγίνετο δι’ αὐτοῦ τελεία καὶ οὐ παραγραφιχόν" ἔστι 
δὲ τὸ παραγραφικὸν τοῦτο τοιοῦτον οὐχ ἕχων, φησὶ, 
τὰ πέντε τάλαντα οὐ δύνασαι λέγειν, ὁ γὰρ νόμος κω- 40 
λύει 05 λέγειν ἐνδεῶς ἔχοντα τῶν πέντε ταλάντων" ὁ δὲ 
λύσει ταῦτα τὸν γρόνον͵ μεταλαβὼν, ὅτι ἔτει ἀμφιβόλου 
ὄντος, εἰ χρὴ κύριον εἶναι τὸν νόμον, πῶς δυνατὸν ὡς 
χυρίῳ χρῆσϑαι" κατὰ φύσιν δὲ τοῦ πράγματος τὴν τοι» 
αὕτην εἶπεν γενέσϑαι λύσιν, δι’ ὧν φησίν" δῆλον δὲ ὡς 4ὅ 

χαὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται tjj φύσει TOU πράγματος, 

ὅτι οὐχ ἐξ ἐπιχειρημάτων οὐδὲ xaraoxtvijg περιττῆς 

ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποχειμένων εἴληπται" 

Ἢ δ᾽ ab ἄγραφος διαιρεῖται προβολῇ, παραγραφικῷ, τῷ ἀπὸ τοῦ 
ῥητοῦ, μεταλήψει, συλλογισμῷ, ὅρῳ , ᾿ἀχτιϑέσει, ἑτέρᾳ μεταλήψει , 30 

ἀντιλήψει, ϑέσει, ποιδίητι, καὶ γνώμῃ" οἷον ἀριστεύσας τις ἔτησε 
πολίτου φόνον, καὶ ἔλαβεν. εὕρηται προαπεκτονὼς αὑτὸν καὶ φεύ- 
yt. φόγου" ἣ προβολὴ, ἀνδροφόνος εἶ" τὰ παραγραφικὸν, ov δώσω 
λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοϑέντος μοι πρὸς ἀναίρεσιν ὑπὸ τοῦ δήμον. 

“Συρεανοῦ. H μετάληψις διαιρεῖται χεφαλαίοις 25 

Toig αὐτοῖς, οἷςπερ ὃ ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις, πλὴν σφό- 

δρα ὀλίγων" ὥσπερ γὰρ αἱ ἀντιϑετικαὶ τοῖς αὐτοῖς διαύ- 

ροῦνται ἦ σχεδὸν πλὴν τάξεως ? xal τοῦ οἰχείου χεφα- 

λαίου, οὕτω καὶ αὗται" κεφάλαια δ᾽ οὖν μετσληψεώς 

ἐστε τάδε, προβολὴ τοῦ κατηγόρου, παραγραφιχὸν τοῦ 39 

4 Ald, διαιρῶτα. — 3 Ven. τῆς τάξεως x. τ. αἰκείου ἐκά- 

στῆς κεφ. 
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φεὐγοντὺς , ὥντιληπειχῶς εἰσαγόμενόν. τε xal πλατυνρόμε- 

μένον, μετάληψις τ τοῦ κατηγόρου, συλλογισμὸς * τοῦ φεύ- 

γοντος, ὅρος τοῦ κατηγόρου, γνώμη νομοϑέτου, πηλε- 

κότης πρός €i, χοινά" τὴν δὲ πηλικότητα xul τὸ πρός 

δτι ποτὲ μὲν ἐξετάσουσιν ὡς δεῖ, ποτὲ δὲ καὶ παραλεί- 

ψουσιν 4 ὡς παρέλχοντα διὰ τὸ σφόδρα τοῦ πράγματος 

ὡμολογημένον" ἔτι διαιρεῖται 5 καὶ τοῖσδε, ἀντιϑέσει, 

ἀντεγχληματικῇ, ἀεὶ ἐν μεταλήψει ἐμπιπτούσῃ, λύσεε με» 

ταλήπτιχῃ᾽ ξητοῦσι δὲ, 5 τί διαιξέρει ἀντέγχλημα μετα- 

ἀρ ληήψεως, εἴγε ἐν ἀμφοτέραις κατέγνωσται τὸ 7 πρόσ- 

πον" ἐροῦμεν οὖν, ὅτε ἐν μὲν ἀντεγχλήματι ἀδίχημά 

ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος πραχϑέν" ἐν δὲ μεταλήψει 

αὐτὸ μὲν τὸ γεγονὸς * οὐχ ἔστιν ἀδίκημα" διὰ δέ τε τῶν 

περιστατιχὼν ὡς ἀδιχημαὰ εὐθύνεται. 9 - 
LÀ 

15 «Σωπάτρου. Περὶ τῆς ταξεὼς 'τούτων ἤδη κἂν 

ταῖς ἄλλαις εἴρηται στάσεσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος 

TOU τεχνικοῦ τὴν δύναμιν ἑκάστου κεφαλαίου σχοπησο- 

, μεν" 

TM ^ 

5 Ven. συλλογισμῷ τοῦ φεύγ., Ὁρῳ f. X. γνώμῃ t. νοβμ. πηλι- 

χότητι, πρός τι, κοινοῖ. —— 4 Ald. et Par. παραλήψουσιν. Ven. 

παραλείψουσινι 5. ἔτι διαιρεῖται καὶ τοῖςδε Ven. om. 6 Ven. 

ζητοῦσι δέ τινες τίνι διαφ. 7 Ven. τὸ πεπονϑὸς κατέγνωσται 

πρόσωπον. 8 Ven. γένος. 9 Ven. addit: ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε πᾶν 

ἐνθύμημα καὶ mü» εἰκὸς καὶ σημεῖον τῆς κατὰ τὰς στάσεις ῥητορε- 

- ae λύεται τῷ καὶ τὴν ὕλην ἐνδεχομένην εἶναι" τεχμήρια δὲ αὑτὴς 

τινα ἁλυτά ἐστιν ὡς κατὰ τὸν Αἰσχίνην τὸν ἐπὶ τῷ προδεδωκέναι 

τὸν Κερσοβλέπτην κρινόμενον * διόπερ καὶ ἐν τοῖς ἀσυστάτοις αὐτὸ 

τετάχαμεν" ὡς κατὰ τὸ τεπμήριον δηλον" s μέντοι ἀληϑινὴ ῥητορι- 

πὴ τὴν αὐτὴν ὕλην ἔχουσα τῇ qilovoghr , φημὶ δὴ τὴν ἀναγκαίαν, 

ἀναγκαίους ἔχει καὶ τοὺς λόγους" οὗ γὰρ τὸ νομιζόμενον ἐκείνη 

σκοπεῖ δίκαιον καὶ συμφέρον καὶ καλὸν, ἀλλὰ τὰ ὄντως ὄντα καὶ 

ἀμιγῆ, διόπερ καὶ ἀντιῤῥήσεως ἐπὶ - τοῖς ἀναγκαίοις λόγοις ἐσεὶν 

ἐλευϑέρα. 
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μεν" ἢ προβολὴ τοίνυν, ἀνδροφόνος εἶ". μέγα δὲ xol | 
. παρὰ τοὺς νόμους τὸ γεγονόῤ᾽ ἰστέον γὰρ, ὡς ἐν μὲν 

ταὶς ἄλλαις στάσεσιν αἱ προβολαὶ μετρίαν καὶ ἠρεμαίαν ' 
ποιοῖκται τὴν αὔξησιν, ἐνταῦϑα δὲ τούτων ἐκλειπόντων 325 
τῶν κεφαλαίων ἡ προβολὴ μετὰ τῆς δεούσης αὐξήσεως δ 
τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καταδέξεταε τὴν ἐργασίαν, 
τουτέστιν ἀπὸ τῶν περισταζικῶν ἢ καὶ πάντων ἢ καὶ 

τῶν ἐμπιπτόντων" τὸ παραγραφικὸν, οὐ δώσω λόγον" 
τοῦτο τοῦ φεύγοντός ἐστιν" τοῦτο δὲ ἐνταῦϑα μὲν ἀν- 
τιληπτικόν ἐστι" δύναται δὲ καὶ ὁρικῶς καὶ ἀντεγκλημα- 10 

κικῶς καὶ μεταστατιχῶς σχηματισϑήναι" ὁρικῶς μὲν οὕ- 
τως" ἐφ᾽ ἑτέροις ἰσχύουσιν αἱ γραφαί" ἐπὶ γὰρ τῶν ὑπὸ 
τοῦ δήμου. παραδοϑέντων οὐδέ πω καὶ τήμερον ἐγρά- 
ψατό τινά τις" στοχασετικῶς δὲ ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ 
κατὰ Μειδίον τὴν δριχὴν ἀντίϑεσιν στοχαστικῶς εἰσαγα- 15 
yu λέγει", ὡς εἴπερ ἀληθῶς ἐπεπόνϑεις ταῦτα, δίχας ἰδίας 
οὗ προσήκει λαχεῖν" τὸ γὰρ ὡσεὶ στοχαστιχόν" ἀντεγ- 

᾿χληματιχῶς δὲ, ἀξίου ὄντος ταῦτα παϑεῖν τοῦ ὑπὸ τοῦ 
δήμου παραδοϑέντος μοι κόμπον ἄλλως *? ὀδόντων ἥγη- 
μαι τὴν παροῦσαν γραφήν" ἀντιστατιχῶς δὲ, ὑπὸ τοῦ 10 
δήμου τὴν εἰς ἀριστεῖον τοῦ χατηγόρου ἀναίρεσιν λα- 
βὼν καὶ ὑπὲρ εὐχλείας ἐμῆς τε καὶ αὐτοῦ, τοῦτον ἀπε- 

χτονὼς παρέλκον τι **. ἐργαζόμενον, τὸν ὑπὲρ τούτου γρα- 
φόμενόν με, οὐ δίκαιον ἀναιδευόμενον ἐᾷν" μείαστατι- 

χῶς δὲ, ὃ νόμος αἴτιος τὴὸ σφαγῆς, ὡς ἀριστεῖ τὰ κα- 35 

ταϑύμια δωρεῖσθαι κελεύων, παράνομον ἀποφαίνει ποῖ- 
οὔμενον τὸν συχοφάντην τὴν παροῦσαν γραφήν. Ἰστέον 

δὲ, ἐς τὸ παραγραφικὸν τούτῳ διαφέρει τῆς παραγρα- 

φῆς, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀπὸ ῥητοῦ ἐστιν ἡ ζήτησις καὶ περὶ 

αὐτὸ τὸ ῥητὸν, ἐνταῦϑα δὲ εἰ καὶ ἀπὸ ῥητοῦ, ' ἀλλ᾽ 80 

οὐχὶ χαὶ περὶ ῥητοῦ ἐστιν ἡ ζήτησις "᾿ oU γάρ τι καὶ 

N 
Pd 

10 Ald. ἅλως ὀδόντων ἥγημα. 11 Ald. παρελκοντῖ, 

Rhetor, IV. . “0 
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περὰ τοῦ ῥητοῦ ὁ διώχων εὐθὺς ζητεῖ, ἀλλὰ τὸ (grow 
. κατὰ χώραν ἐὼν ἀνεξέταστον ἀπό τινος τῶν σπερεστα- 
τικῶν τὴν ἀντίϑεσιν ποιεῖται" ἔνϑεν οὐδὲ παραγραφὴ 1i 

ἀλλὰ παραγραφικὸν ὠνόμασται" ἀμέλει γοῦν καὶ ἡ τά- 

5 ξις ἐνήλλαχται τῆς γρήσεως τῶν 'περιστατιχῶν" ἐν μὲν 
γὰρ παραγραφῇ ὃ φεύγων χρῆται τοῖς περιστατιχοῖς εἰς 

τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐργασίαν, ἐν δὲ μεταλήψει 0 διώκων οὗὐ- 
zi εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ συνηγορίαν" οὐ δεῖται γὰρ τοῦτο 
κατασχευῆς ὁμολογούμενον καὶ ἀναμφίλεχτον ὃν, ἀλλ᾽ 

40 εἰς τὴν τοῦ πὲπραγμένου διαβολήν" τῆς μὲν οὖν παρα- 
γραφῆς τούτῳ διαφέρει, τοῦ δὲ ἐν στοχασμῷ παρα- 

' ' γραφικοῦ, ὅτε εἰ xol πρὸς διαβολὴν καὶ αὑτὸ TOU ἀγώ- 
' yog λαμβάνεται... ἀλλ᾽ ρὺκ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν ὥσπερ 

ἐχεῖνο" ἀπὸ δὲ τοῦ ῥητοῦ εἰσάγεται" διὸ καὶ πρῶτον ἐπὶ 
4} τῇ προβολῇ τάττεται, κατὰ φύσιν γὰρ τοῖς κατηγορου- 

μένοις ἐστὲ μέμφεσθαι τὸν ἀγῶνα καὶ διαβάλλειν. 

Μαρκελλίνου. Τὰ μὲν, κεφάλαια τοιαῦτα, σα- 
φηνείας δὲ ἕνεχα διὰ τοῦ παραδείγμάτος ἔχαστον τού- 
των παρίστησι, gagne δὲ ἡμῖν ἐχ' τῶν πρόσϑεν véro- 

40 γὲν ἢ προβολή᾽ ὅϑεν ὡς πρὸς εἰδότας 0 λόγοξ. ᾿“»- 

δροφόνος εἶ" ἐπέδειξε μόνον ἡμῖν τοῦ κεφαλαίου τὴν 

δύναμιν, οὐχ ὡρίσατο δὲ, τί ἐστι προβολὴ, προεῖπεν γὰρ 
. ἐπὶ τοῖς. ἔμπροσθεν" λέγουσε δὲ ἴδιον εἶναι τῆς ἐν τῇ 

ἀγράφῳ μεταλήψει προβολῆς τὸ τελείαν ἐν αὐτῇ τῶν e 
35 ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὃ ἐστι τῶν πεπραγμένων τὴν ἐξέτασιν 

ποιεῖσθαι" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἔνϑα ἂν 
εὑρίσχηξαι τοῦτο τὸ χεφάλαιον, μερικῶς ἐν αὐτῷ τὰ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξετάσομεν, καὶ μόνον ἐφαψάμενοι 
τῶν πεπραγμένων παρελευσόμεϑα, τοῖς οἰχείοις καιροῖς 

30 τὴν ἐντελῆ χατασχευὴν φυλάττοντες" ἐν δὲ τῇ μεταλήψει 
ovx ἔτὸ ὁμοίως μεϑοδεύσομεν,. ἀλλὰ ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ 

13 Ald. παραγραφήν. 
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τελείως τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐργασόμεϑα" τὸ δὲ 
αἴτιον τοῦ εἰρημένου, ὅτι àv ἐκείναις μὲν ταῖς στάσεσιν , 
ἕτερα κεφάλαια αὐξητικὰ τοῦ πράγματος ἐμπίπτει, οἷς 
ἀναγκαίως τὰς ἐργασίας φυλάττοντες ἐν τῇ προβολῇ ut- 
τρίως χρησόμεϑα" οἷον ἥ τε πηλιχότης 15 καὶ τὸ πρός τι ὃ 
ἐνταῦϑα δὲ προσήχει ἀπὰ τῶν περιστατιχῶν τὰ πεπρα- 
γμένα ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ διεξιέναι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε 
τέλους κατατρέχοντας, xat. τελείςς τῇ ἐργασίᾳ χρωμένους" 
ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματος" πρῶτον μὲν τὸ 
πρᾶγμα ἐρεῖ ὁ κατήγορος τὸ πραχϑὲν, ὅτι μέγα" καὶ 10 X 
ὑπὸ τίνος, ὅτι παρὰ τοῦ πλουσίου δι᾿ ὕβριν καὶ περιου- 926 
σίαν ἀδικοῦντος χαὶ καταφρονοῦντορ᾽ εἶτα ἀπὸ τῶν περι- 
στατιχῶν, ἅπο τοῦ προσώπου" ὅτι τῶν πολιτῶν εἷς ** ὁ 
ἀνῃρημένος ; ὅτι οὐδὲν ἠδικηκὼς, οὐχ ἐν δικαστηρίῳ ὧ- 
Aoóg* καὶ ἀπὸ τόπον, ἐν ᾧ πέπραχται, ὅτι ἐν τῇ ἡμε- 15 

τέρᾳ πόλει , ἢ πασῶν εἰ τύχοι φιλανϑρωπίῳ καὶ δικαιο- 
σύνῃ ὑπερέχειν δοχεῖ" ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἀπὸ χρόνου ἤτοι 
καιροῦ, ὅτι ἐν εἰρήνῃ οὐχ ἐν πολέμῳ, ὅτε πᾶσιν ἡσυχά- 
ξειν ἐξὴν καὶ τῶν οἰχείων ἀπολαύειν, 7059 τῶν πολεμίων 

ἡττωμένων" καὶ ἀπὸ αἰτίας" ὅτι δι᾽ ἔχϑραν ἀνήρηται, 20 
οὐ δι΄. ἀδικίαν οὐδεμίαν" τὸ γὰρ ὅτι πρὸ τῆς τοῦ δή- 
μου δωρεᾶς καὶ ᾿συγχωρήσεως ἀνήρηται, ἐν τῷ οἰκείῳ 
τόπῳ φυλάξομεν, λέγω δὴ ἐν τῷ μεταληπτικῷ καὶ ὅμω- 

νύμῳ τῆς στάσεως χεφαλαίῳ" διὰ τούτων δὲ, ὅπερ εἶς 

σον, κατασκευάσας. τὴν προβολὴν ἐπάξεις ἐκεῖνο τὸ, ὅτι 35 
ἀνδροφόνος εἰ καὶ τιμωρίαν ὑποσχεῖν δίκαιος " εἰκότως 
δὲ καὶ καταφρονητιχὸς ὁ λόγος καὶ δριμὺς ἂν εἴη" καὶ 

γὰρ χἂν εἰ λαμπρὸς 7 ὑπὸ τῆς ἀριστείας ὃ χρινόμενος, 

ἀλλ᾽ ὅμως τῇ ποιότητι τοῦ πεπραγμένου διαβέβληται. 

To παραγραφιχὸν, ov δώσω λόγον ᾿Ἵπαντήσει 30 

δὲ πρὸς τὴν προβυλὴν ὃ φεύγων τῷ παραγραφιχῷ τῷ 

ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ" ἐστὶ δὲ τοῦδο, ὅτε ὑπὸ τοῦ δήμου πα- 

15 Ald. πηλικότητος. 44 Ald. οἷς. . 

' | 90. . 
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ραδίδοτο᾽ xoà αὗ χρὴ λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοϑέντος ob- 
δὲ. δίχας δοῦναι" δῆλον δὲ, ὡς οὐχ ἐχτὸς ἐργασίας τὸ 
τοιοῦτον προβάλλεται, ἀλλὰ χαὶ ταῖς ὀφειλομέναις κατα- 
σκχευαῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ γρώμενος" οὕτω γὰρ ἰσχυρότερον ἔσταε" 

8 οἷον ὅτι χρὴ κύρια εἶναι τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἀριστεῦ- 
σιν εἰς ἀμοιβὴν τῆς ἀρετῆς δεδομένα, καὶ μὴ χρίνεσθαε 
τοὺς τυχόντας ὑπὲρ ὧν ἔλαβον" 5 ἐκ γὰρ τοῦ καϑολι- 
χοῦ καὶ τὸ μερικὸν χατασχευάσομεν" ὅτι οὐδὲ ἡμᾶς δί- 
κάιον ψῦν διδόναι λόγον ὑπὲρ ὧν εἰλήφαμεν" do^ ὅτι 

40 χαὶ συνοίσει τῇ πόλει βεβαίας εἶναι τὰς διδομένας ἀμοι- 

βάρ" πλείους γὰρ εὖ ποιεῖν ἐθελήσουσιν" καὶ τοὐναντίον 
' Or, οὐδεὶς ἔτι δινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς πόλεως ϑελήσει τοὺς 
πρότερον εὖ ποιήσαντας, ἐὰν μὴ τιμηϑένταρᾳεἴδη " ἀπὸ 

, τοῦ ῥητοῦ δὲ τὸ παραγραφικὸν τοῦτο ἐχάλεσεν, ὅτι τὸ ῥητὸν 
15 αὐτὸ προβαλλόμενοι δι αὐτοῦ τὴν χρίσιν αἰτιώμεϑα, 

ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι παραδείγματι" προβαλλόμενος γὰρ 
τὸ τοῦ δήμου ψήφισμα ὃ φεύγων xxl τὴν δοθεῖσαν ἐξ- 
ουσίαν, διὰ τούτων τὴν χρίσιν αἰτιᾶται" τοῦτο δέ τινες 
ἀγνοήσαντες, πῶς ἂν παραγραφιχὸν ἀπὸ ῥητοῦ γένοιτο, 

20 τοῦτο 15 γὰρ διαφέρειγ) φησὶν, ἢ παραγραςφὴ τοῦ παρα- 
᾿ς γραφικοῦ, ὅτι ἐκείνη μὲν ἀπὸ ῥητοῦ γίνεται, τοῦτο δὲ 

oix ἔτι ἀπὸ ῥητοῦ, ἐθαύμασαν τὸ εἰρημένον" ἐροῦμεν 
δὲ πρὸς αὐτοὺς, ὅτι εἰ μὲν τὴν εὐθυδικίαν τὸ ῥητὸν ἐξ- 
ἔβαλλεν ἢ χρίνεσϑαι ἐπὶ τοῖσδε 17 ἔλεγον, παραγραφῇ 

25 ὧν ἤν" τοῦτο γὰρ παραγραφῆς 'διον τὸ διὰ τοῦ ῥητοῦ 
"τὴν εὐϑθυδικίαν ἐκβάλλειν" νῦν δὲ "τοῦτο μὲν οὐ ποιεῖ, 

ἐξουσίαν δὲ μόνου τοῦ πεπραγμένου κατασκευάζει" διὸ 
eizotug παραγραφικὸν ἂν εἴη τὴν ἰσχὺν Eyov ἀπὸ τοῦ 
ῥητοῦ μεμφό evoy τὴν χρίσιν οὗ τελείως ἐχβάλλον χα- 

50 ϑάπερ ἡ node qup 

15 Ald. et Par. ἔλαβεν. in Par. manu recenti superscri- 

ptum o. 46 Par, τούτῳ. 47 Par. ταῖοδε, 
΄ 
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*H μετάληψις! obw ἥν dva ἄνηρεῖτο * οὕπω παραδεδομένος" τὸ γὰρ 
κατὰ τὸν Χρόνον μεταλαμβάνει δηλαδὴ xai τὸ μὲν πρᾶγμα συγχω- 

ρεῖ; τὸ δὲ περὶ τὰ πρᾶγμα κρίνει" ἐν ᾧ ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔδωχεν ὃ δῇ;- 

μος, εἰ παρὴν καὶ ἀντέλεγενς 

“Συριανοῦ. δευτέρα εἰχότως 7 μετάληψις τοῦ 5. 
διώκοντος τέτακται. ἀναγκαίως γάρ τοῦ φεύγοντος δια- 
βολῇ ἰσχυρᾷ χρησαμένου τῇ ἀπὸ ῥητοῦ, ἀναγκαῖον ἣν 

προσϑεῖναι αἰτίαν, δι᾿ ἣν " κατηγορία αὐτῷ οὐ παρα- 
. βεβασμένη γίνεται" τοῦ φεύγοντος. τοίνυν προβαλλομέ- 

yov τὸ ἀπὸ ῥητοῦ παραγραφικὸν, τῇ τοιαύτῃ μεταλήψει, 40, 
ὃ χατήγορος χρήσεται, ὅπερ ἐστὶ συμπλεχτιχώτατον x&- 

φάλαιον καὶ ὁμωνύμως χαλούμενον τῇ GTGO&i. ἐν τούτῳ 

δὲ τῷ παραδείγματι καὶ πλείω χώραν ἔχει. προσϑήσεε 
γὰρ καὶ ταῦτα, ὡς εἰ παρὴν ἀντέλεγεμ ἂν xai οὐκ ἂν 

ἔδωχεν ὁ δημος. τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιον ἴδιον μὲν τῇς 15 
στάσεως οὐχ ἔστιν, ἐπιχείρημα δὲ τοῦ χεφαλαίρυ. σφό- € 

ὁρα δὲ δεινὴ τις ἡ τοιαύτη μέϑοδος. ἐπειδὴ γὰρ συμ- 
φέρει ? μὲν τῷ κατηγάρῳ διαβάλλειν τὴν. τοῦ δήμου. 

διάγνωσιν, χαϑάπτεσϑαι " δὲ παντὸς τοῦ δήμου φορ-" 
τιχὰν, ἐπὶ τὸν φεύγοντα μεταστήσεὶ τὴν αἰτίαν λέγων, 20 
διὰ τοῦτο τὸν δῆμον ἡπατῆσϑαι, ὅτι ὃ ἀντερῶν πρὸς 

τὴν αἴτησιν οὐ παρῆν, ἐχείνου πρὸ τῆς αἰτήσεως ἀνῃρη- 

μένου. ᾿Ἰστέαν δὲ, ὡς ov πάσης μεταλήψεως ἢ αὑτὴ 
δύνάμίς ἐστιν, ἀλλ᾽ Or ἂν ἦ ἀπὸ τόπου, ἢ χρόνου 
λαμβάνηται,“ ὡς ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῦ  τεχνικθυλνυλάσμα- 35 

rog, usydAmw ἔχει τὴν ῥοπήν. ἐρεῖ γὰρ ὁ xartjyópog prex: 

ταλαμβάνων τὸν τόπον καὶ δυσωπῶν τοὺς ϑιχαστὰς ὀνό- ^^ 

ματι τῶν ὑβρισϑέντων ϑεῶν" ὡσαύτως χαὶ ἀπὸ τοῖ͵ 
χρόνου" ἐρεῖ γὰρ ὅτι συνήδει τικὰ ἄτοπα, ἃ ἔκπυστα S: 

τῷ δήμῳ γενόμενα eig μέγα τοῦτο περιέστη χαχόν" διὰ 50 
* 

1 Par. üvhggro rovmo. 4. Ald. ἐμφέρει. ἅ Ald. καϑώα 
περ. 4 Ald, λαμβάνεται. δ Ald, ἔχπενστα et l. 50. περεζστη. 
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τοῦτο φϑάνει τῷ φόνῳ τὴν τοῦ δήμου χατάγνωσιν. ὅτε 
δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου ἄτονος καὶ ἀσϑενεστέρα, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμ- 
σἰρήσαντος τὸν μοιχὸν σὺν τῷ οἰχήματι καὶ χρινομένου 
παρανόμου τιμωρίας. διαβεβλημένου γὰρ ἅπαξ τοῦ 

ἐιπροσώπου καὶ ὀλίγον διαφέρειν 9 δοχοῦντος τὸ ξίφεε ἢ 
πιυρὶ φονεῦσαι, εἰκότως ἥττω τὴν ἐσχὺν ἔχει ἡ μετάλη- 

7 ψιῷ, τὸν τρόπον αἰτιωμέμου μόνον, ὅτε οὐ πυρὶ σιδή- 
op δὲ ἐχρὴν ἀποκτεῖναι. 

Μαρκελλίνου. Ἢ μετάληψις ἐνταῦϑα ἀπὸ γχρό- 
εὐ νου" συγχωροῦντες γὰρ τὸ πεπραγμένον, τὸν χρόνον αὖ- 

τἰώμεϑα τῆς ἀναιρέσεως, οὐχ ὅτι ἀνεῖλε κατηγοροῦντες " 
ἄλλ᾽ ὅτι προανεῖλε τῆς τοῦ δήμου δωρεᾶς καταμεμφό- 
μενοι" ἱστέον δὲ, ὡς ὁ χατήγορορ, χαϑὰ προειρήχαμεν 

,& τῇ προβολῇ τῆς στάσεως, ταύτην τὴν τελείαν ποιήσε- 

45. 5 Τῶι αὔξησιν ἀπὸ πάντων τῶν πεῤιστατιχῶν, φυλαττόν- 
τῶν μόνον ἕν τι τούτων ἀνεξέραστον, ὃ τὴν μετάληψιν 
αὐτῷ ἐχτελέσοι πρὸς τὴν τοῦ παραγραφικοῦ λύσιν. τοῦ 

ye ipevyovrog qaocxovrog, ὡς οὐ δεῖ με χρίνεσϑαι ἐφ’ 

οἷς ὁ δῆμος τὴν ἐξουσίαν ἔδωχεν, ὃ κατήγορος προση- 
25 ̓κὄντως ἐρεῖ" καὶ μὴν πρὸ τῆς τοῦ δήμου χάριτος φϑά- 

dug ἀνῃρήκεις τὸν ἄνδρα. 
Tv 

T *6 συλλογισμὸς ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἢ νῦν ἢ τότε. 

at οΣωπάξρου. Τοῦ διώχοντος μεταλήψει χρησαμέ- 
«ov ὁ φεύγων. συλλογισμῷ χρήσεται λύων τὴν μετάλη- 

25 Vu» xal ἴσον δεικνὺς τὸ γενόμενον τῷ μὴ γενομένῳ. 
μηδὲν γὰρ διαφέρειν εἴτε πρότερον, εἴτε ὕστερον ἀπέ- 
ἀξειψεν, καὶ, ἢ πυρὶ ἢ σιδήρῳ τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς κοινό- 

st tte κατασχευάσει" τὸ γὰρ τέλος φησὶν ὃν κεῖταε dre 

πρότερον εἴτε ὕστερον xol ἢ σιδήρῳ ἢ πυρί" ϑάνατος 
δὲ 
Ae 

6 Ald. διαφέρει. Par. διαφέρεν, scripsi διαφέρειν. 
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γὰρ ἐπ᾿ ἀμφοῖν τὸ τέλος, toU ὃ τοίνυν συλλογισμοῦ πρὸς 
τὴν μετάληψιν γενομένου, ἀντιστρέφεται ἡ ἰσχὺς éxavé-- 
ρων" ἔνϑα μὲν γὰρ ἡ μετάληψις ἰσχύει, ἀσϑενὴς ὁ συλ- 
λογισμὸς, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐν ἱερῷ τὸν μοιχὰν ἀποκτείναντος" 
ἀσϑενὲς γὰρ τὸ λέγειν, ὅτι οὐδὲν, διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ δ 

ι φονεῦσαι ἢ ἐν βεβήλῳ. χαὶ γὰρ. μισοῦσι τοὺς πονηροὺς 

ol ϑεοὶ, καὶ εἰχὸς αὑτοὺς χαίρειν τῶν ἀνοσίων τῷ φό- 

γῳ" ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰχότος μεϑοδευϑὲν, ἰσχυρότερον πε- 

ποίηκε τὸν συλλογισμόν. ἔνϑα δὲ ἀσϑενὴς ἡ μεεάλη- 
ληψις, ὃ συλλογισμὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐπιδείκνυται, £0 

ὡς ἐπὶ rot ἐμπρήσαντος τὸν μοιχόν" ἀσϑενοῦντος γὰρ 

τοῦ διώχοντος τῇ μεταλήψει δὲ’ ὧν φησιν ἄλλως οὐχ οὕ- 

τῶς ἐχρὴν ἀποχτεῖναι, ὃ φεύγων ἰσχύειν τῷ συλλογισμῷ" 

οὐδὲν διαφέρει λέγων οὕτως ἢ οὕτως νῦν ἢ ὕστερον ἀπο- 
χτανϑῆναι τὸν ἅπαξ ϑανάτηυ ἄξιον. | BE 

M αρχελλίνου. Ὃ τεχνικὸς ἀπὸ χρόνου μετάλη- 
ψιν διελὼν, ἀπὸ χρόνου καὶ συλλογισμὸν λαμβάνει. τί, 

φησὶ, δεῖ γρόνον ἐξετάζειν, εἶγε ὃ δῆμος κατέγνω ϑα- 
νάτου. καὶ παλιν, τί δεῖ τὸν τρόπον ἐξεταζειν, εἰ καὶ 

οὕτω χακχξίνως ? τελευτᾷν ἔδει! ὥσπερ δὲ τήν μετάληψιν 30 ' 

οὐκ atl ταὐτὸν ἰσχύειν εἰρήχαμεν, ταὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ 
συλλογισμοῦ λέγομεν. ἀντιπέπον9ε γὰρ ἀλλήλων τὰ J 
— ταῦτα, xal ὅπου μὲν μᾶλλον 7 μετάληψις, ἥτ- - 

τον ὁ συλλογισμὸς ἰσχύει, ὅπου δὲ ἥττον ἡ μετάληψις, 

᾿ἐκεῖ πλέον ὃ συλλογισιιός « ὅρα γὰρ ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν 15 
καταλαβόντος καὶ ἐμπρήσαντος, vc Ὀλίγη μὲν τῆς μετὰ- 828. 
λήψεως ἡ ἰσχὺς, τοῦ δὲ συλλογισμοῦ τοὐναντίον μεγί- 
«στὴ. ἐρεὶ γὰρ ὃ φεύγων μηδὲν διαφέρειν, eire ξίφει ἀν- 

-δ΄ἴλον τὸν μοιχὸν εἴτε πυρί. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνελόντος ἐν τῷ 

«sp τὸν μοιχὸν, πλέον -μὲν 3 ἡ μετάληψις ἰσχύει, ὀλί- 80 
γον δὲ ὁ σιλλογισμός.." ἔστι . γὰρ 7 μετάληψιᾷ, ὅτι οὐκ ͵ 

4 Ald, : τοῦτο, 4 Ald; κἀκεῖνος. ' $9 Ald, δὲ. 

[4 
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ἐχρῆν ἐν ἱερῷ, τοῦτο γὰρ- καταφρονῆσαϊΐ ἐστι ϑεῶν, * 
ὅπερ ἐστὶν ἰσχυρόν. ἀσϑενὲς δὲ τὸ λέγειν, ὅτε οὐδὲν 
διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι τοῦ ἐν βεβηλῳ, ὅπερ dari 

τοῦ συλλογισμοῦ. ἔνϑα οὖν ἀσϑενὲς. ὁ συλλογισμὸς, 
b μεϑόδου τινὸς δεῖται, ἵνα γένηταί πως πιϑανώτερος καὶ 

ἐσχυρότερος. οἷον οὐδὲν διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι 
μοιχὸν τοῦ ἐν͵ βεβήλῳ ἀποχτεῖναε" καὶ γὰρ μισοῦσε τοὺς 
πονηροὺς οἱ ϑεοὶ, καὶ εἰχὸς αὐτοὺς ἥδεσθαι τῷ yeytyr- 

μένῳ. Ὁρᾷς, ὡς ἡ μέϑόδος ἡ " ἀπὸ τοῦ εἰχότος ἔσχυ- 
40 ρότερον πεποίηκεν ἀοϑενὲς ὃν ἐνταῦϑα τὸ χεφάλαιον. 
A * . 

«Δέγομεν δὲ οὐχ ὡς διαιροῦντες, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἔνδειξιν τῆς φύσεως X 

τῶν κεφαλαίων, ἐπεὶ πολλά ἐστι τοῖς διαιροῦσιν ἐνταῦϑα εἰπεῖν" ὃ 

ὅρος, ὅτι πάμπολυ διαφέρει 1j ἀντίϑεσις, εἰ ὕπου καὶ ὃ δῆμος αὖ- 
τοῦ κατεψηφίσατο, ἄξιος ἦν" ἑτέρα μετάληψις, ὕτι ἐχρῆν αὐτὸ τοῦ- 

45 τὸ εἰπόντα σε, ὡς ἀπέκτεινας καὶ ὅτι ἄξιος ἦν ἀποσφαγῆναε " καὶ 
αἰτεῖν ἄφεσιν, ἧς ἀκόλουθος ἣ ἀντίληψις, ὅτι ἐξῆν ὅπερ ἐβουλόμην 
αἰτεῖν" καὶ οὐχ ὑμᾶς δριστὰς ἔδει μοι εἶναι τοῦ τρόπου, xaO" ὃν 

αἰτεῖν ἐχρῆν. 3 

«“Γείπει. 

χαραχτηρίζει τὴν ζήτησιν. ἡ δὲ 'δευτέρα τῆς ἄντι- 
30 ϑέσεώς ἐστι λυτιχὴ καὶ γίνεται τοιαύτη, ὅτι ἐχρὴν ai- 

M 

τὸ " τοῦτο τῷ δήμῳ εἰπόντα ὅτι ἀνήρηκας ἄξιον ὄντα, 
ἄφεσιν αὐτῆσαι" πρὸς ἣν ἀντίληψις ἀχολούϑως, ὅτι ἐξῆν 
ὅπερ ἐβουλόμην αἰτεῖν, * xol ὡς ἐβουλόμην, καὶ οὐκ ἀλ- 

. / 

4 Ald, ϑεῷ. 5 Ald. ες — 1 Post τῆς φύσεως in Par. fe- 
lium yacuum sequitur: contextus vero honnisi in voce: re- 

ρακτηρίζεν τὴν ζήτησιν continuatur. . Quae post verba τῆς φύ- 

σεως desunt; τῶν κεφαλαίων ἐπεὶ πολλὰ usque ad αἰτεῖν ἐχρῆν, 

ea manu recentiori sunt suppleta. — 2 Par. ἐχρῆν αἰτεῖν. 8 

Áld. evrg: — 4 αὐτεῖν καὶ ὡς ἐβουλόμην Ald, om. 
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λον εἶναι μοι τὴς δωρεᾶς δριστὴν, ἣν Set λαμβάνειν 
τοὺς ἀριστέας, ὁ νόμος. 

“ 

«4 

Ἢ ϑέσιρ εἰ δεῖ. avra ἐπιτρέπειν, ἢ οὗ δεῖ τοὺς ἀριστέας * ἐπὶ. 
* 

τοῖς Ovxogüyruüig ποιεῖν, 

Σωπάέρου. Τῇ ἀντιλήψεε xol ϑέσις συνῆπται, S 
οἷον ὅτε οὐ δεῖ ὑμᾶς ὁριστάς μοΐ τοῦ πράγματος γενέ- 

σθαι, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς συκοφάνταις 3 τοὺς ἀριστέας εἶναι, 
πρὸς ἣν ὃ κατήγορος ἑτέραν ϑέσιν ἐρεῖ, ὅτι δεῖ τὰς 
αἰτήσεις δικαίας ἀλλὰ μὴ βλαβερὰς εἶναι τῇ πόλει, un-- 
δὲ τυραννικῷ τρόπῳ γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ὡς οἱ νόμοι κχελεύ- 10 
ουσεν' αὕτη δὲ ἡ ϑέσις κοινοῦ τόπου τάξιν ἐπέχει παρὰ 
ἀμφοτέρων ἐξεταξομένη" τοῦ μὲν διώκοντος χατηγοροῦν- 

τος τοῦ πεποιηχότος, ὡς χαλεπὸν τὸ ἐπ᾿ ἐξουσίᾳ κε- 

᾿χρῆσϑαι ᾧ βούλεταί τις" τοῦ δὲ φεύγοντος "ατηγοροῦν- 
τος τοῦ ἐγχαλοῦντος. | 45 

Μαρκελλίνον. Ἐνταῦϑα δὲ τοῦ εύγοντος προ- 
τέταχται ϑέσις" ἡ ϑέσις μετὰ χατασχευῆς χαϑρολικὴρ 

oV μερικῆς" οὐ γὰρ ἐροῦμεν, ὅτι οὐ χρὴ τῷδέ τινε TOL- 
avra ἐπιτρέπειν, τοῖς ἐπιβουλεύειν βουλομένοις τισὶν τῶν 

πολιτῶν. καὶ ? ἀποχτείνειν ὡς ἂν ἐθέλωσιν. ἄτοπον γὰρ 20 

xol οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὰ τοιοῦτον, ἢ ἐξουσίαν παρέχειν 
τοῖς πονηροῖς ἀκρίτως, οὕς αὐτοῖς δοκεῖ, * φονεύδιν τῶν 

πολιτῶν" ἅμα μὲν γὰρ ἀξιωματικώτερος ὁ λόγος ἀπὸ 

τοῦ χκαϑόλου γενήσεται , ἅμα δὲ ἐπιστρεφέστερον ποιεῖ! 

τὸν δικάζοντα, ὡς οὐ περὶ ἑνὸς ἀλλὰ περὶ πολλῶν Ov- 25 

τος τοῦ. λόγου " συμβήσεται γὰρ παραπλήσια παϑεῖν, 

& τοῦτον᾽ ἀτιμώρητον ἐάσει. 5 χρήσεται δὲ κάκεῖνορ πρὺς 

τὸ οἰχεῖον συμφέρον τῇ ϑέσει, ὅτι οὐ xen τοὺς ἀρι- 
. , 

4 Par. τοὺς ἀρίστους. X Ala. ἐπὶ τοὺς συκοφάντας, ὅ καὶ 

Ald. om. 4 δοκεῖ Ald. om, . 5 Ald. ἐάσῃ. | 

⁊ 

4 
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στέας τοὺς ὑπὲρ Tug: πόλεως νενδυνεύσαντας ὑπό τοῖς 

συχοφανταὶς ποιεῖν. 

Ἢ ποίότης καὶ 5? γνώμη ὡς dw τοῖς ἔμπροσϑεν. 

Μαρκελλίνου, “Σωπάτρου. Τούτοις, φησὶν, 

& ἐπάξομεν τὴν ποιότητα καὶ τὴν γνώμην. ταῦτα δὲ, φησὶ, 

παραπλησίως χκἀνταῦϑα ὥσπερ ἔμπροσϑεν ἐργασόμ εἴα" 

οἷον τίνε γνώμῃ προανεῖλεν αὐτόν" ὅτι δεδιῴς, μὴ ἀἄντι- 

λέγων ἐν τῷ δήμῳ χρατήσῃ, καὶ ἐπὶ τούτοις δεδιὼς τὴν 

820 χρίσιν οὐχ ipod; σε περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἀπεχτονέναι, 

40 xo) πάλιν ἐπὶ τοῦ κατηγόρου, Tivi γνώμῃ ὁ κατήγορος 

ἤλϑεν ἐπὶ τὴν χατηγορίαν; ἢ κέρδους χάριν, ἢ δε 

ἔχϑραν, ἢ) Óv αὐτὸ τὸ δίχαιον καὶ τὸν ἄδιχον φόνον 

τοῦ πένητος. ἰστέον δὲ, ὡς εὕρηται uix μόνη μετάλη- 
"tg κατὰ ἀξίωσιν, ἀπὸ πάντων τῶν περιστατικῶν ἕξε- 

45 ταζομένη, τῶν ἄλλων ἀφ᾽ ἑνὸς μόνου περιατατικοῦ ἢ 
“καὶ δύο: τοὐλάζιστον κατασκευαζομένων, ἔστι δὲ αὕτη" 
ψόμος τὸν φϑείροντα χόρην ἀνάγεσθαι ἐπὶ κρίσιν τοῦ 
ὡς ἂν βούλοιτο ἡ κόρη ἢ γάμον ἄπροικον ἢ ϑάνατον 
αἱρεῖσθαι. φϑείρας τις xópiiv ἔφυγεν, συνῴχισεν αὐτὴν ὃ 

20 πατὴρ ἑτέρῳ, uera TOUTO ELO] KEY 0 τὴν φϑορὰν ἐργασα- 

μενος, xci ἃ πατὴρ ἀξιοῖ αὐτὸν ἀνάγεσϑαι ἐπὶ κρίσιν, 

καὶ ἀντιλέγει αὑτῇ ὁ ἀνήρ' ἐνταῦϑα γὰρ πρῶτον τὸ 
ἀπὸ χρύνου, Ort τότε ἐχρὴν αὐτὸν ἀναγαγεῖν, ὅτε παρα- 
χρῆμα ἔφϑειρεν" εἶτα ἀπὰ τόπον, ὅτε ἐν τῇ σῇ οἰχίᾳ ἣν 

957] κόρη. δἶτα τὸ ἀπὸ προσώπου, ὅτε πατὴρ ἧς μόνης 
χαὶ παρϑένος ἣν " παῖς, χαὶ οὔπω ἑτέρῳ ἐκλεδομένη" 

εἶτα ἀπὸ αἰτίας, OT& τιμωρίᾳ * χατὰ τοῦ πράγματος 
ἑτοίμη xol δήμευσις, ἀλλ᾽ οὐχ ἐμὴ αἰσχύνη" εἶτα ἀπὸ 

τοῦ τρόπου, ὅτε ὁ τρύποξ ἐφαίνετο τοῦ ἀδιχήματος" 
30 xci οὐχ ἐν ἑτέρῳ τινὶ m ὥστε e διὰ πάντων εὕρηται αὕτη 

3 

4 Ald, τιμωρίαν. 4 Ald n &ioy lig. BEND . 
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μόνη, ὥστε πολλαπλὴ " εἶναι" ἕχαστον γὰρ αὐτῶν δεῖ 
λυϑῆναι τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις. | 

Καὶ ἄλλως, ὃ ἀνωνύμου. 

'H προβολή. ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσι μετὰ 
μερικῆς αὐξήσεως ἐστὶν ἡ προβολὴ, ἀρκεῖ γὰρ ἐν ἐχείναις ὅ 
ἢ τε ἐν τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, καὶ τῇ πηλικότητι, 
καὶ τῷ πρός τι αὔξησις" ἐνταῦϑα δὲ ἐκείνων ἐχλελοιπό- 
των διὰ πάντων τῶν αὐξητιχῶν ταύτην ἐξοίσομεν. τὸ δὲ 
παραγραφικὸν ἀπὸ ῥητοῦ φησὶν, ἴδιον ποιῶν τῆς μετα- 
λήψεως τὸ χεφάλαιον. τὸ μὲν γὰρ παραγραφικὸν, ὃ ψι- 10. 
λῶς ὀνομάξεται στοχαστιχὸν κεφάλαιον οὐδὲ ποτὲ ἀπὸ 
ῥητοῦ γίνεται. roUro δὲ μεταλήψεως ὃν ἀπὸ ῥητοῦ παν- 
τως ἄρχεται, ὥσπερ καὶ πᾶσα μετάληψις. ἐν δὲ τῷ προ- 

χειμένῳ τοῦ τεχνικοῦ παραδείγματι ἀπὸ τοῦ ψηφίσματος - 

τὸ παραγραφικὸν λαμβάνεται. ζητητέον δὲ, τί δὴὶ ποτε 15 
εἰ ἀπὸ ῥητοῦ παραλαμβάνεται, τὸ κεφάλαιον τοῦτο πα- 
ραγραφικὸν ὃν, οὐ χαλοῦμεν τὸ ὅλον παραγραφήν" καὶ 
γὰρ ἡ πρώτη τοῦ φεύγοντορ' φωνὴ χαραχτηρίζεει τὴν 

στάσιν" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε εἰ παραγραφὴ ἣν ὅλην τοῦ ' 
ἀγῶνος ἀποβάλλουσα ἃ τὴν χρίσιν, λόγον εἶχεν ἡ ἀπο- 20 
ρία" εἰ δὲ διαβολῆς μόνον ἕνεκα τοῦ ἀγῶνος “παραλαμ- 
βάνεται, εἰκότως παραγραφικὸν, ἀλλ᾽ οὐ παραγραφὴ 
λέγεται. β΄, Ἢ μετάληψις. ἐν τῷδε τῷ κεφαλαίῳ 
ἡ φύσις ϑεωρεῖται τῆς στάσέως, χαϑ᾽ ὃ γὰρ ἂν τῶν 
περιστατιχῶν γίνηται ῦ" ἡ μετάληψις, κατ᾽ αὐτὸ πάντως 28 
καὶ τὸ μέταληπτιχὸν χεφάλαιον λαιιβάνεται,, ὡς, ἐπὶ 

τοῦ ὑποχειμένου παραδείγματος ἀπὸ τοῦ 'χρύνου" ἔστι 
δὲ δριμύτατον, ἐφ᾽ ᾧ γὰρ μάλιστα ὁ ἀντίδικος ἐρείδε-᾽ 

ται, λέγω δὴ τῷ ψηφίσματι, ὑπὸ rovrov μᾶλλον ἀλί-" Ld 

ὃ Ald, πολλαπλοῦςς. 4. Absuntbhaeca Par. Vide:.t. ad p.626. 

ἃ Cod. Par. 2926. ἐκβάλλουσα. 5 Ald, Par. γίέγδταις scr. y6- 
γνήται. — ἰ, 20. Par) lauf. κεφάλαιον. | 
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σχεταὶ" προὔλαβε γὰρ τῷ φόνῳ τὴν ἀπὸ τοῦ ψηφίσμα- 
τος ἐξουσίαν" ὅταν μὲν οὖν ἀπὸ χρόνου, ὡς ἐνταῦϑα, 

7 ἀπὸ τόπου, ὡς ἐν τῷ ἀποκτείναντι τὸν μοιχὸν ἐν ü- 

ρῷ, λαμβάνηται ἡ μετάληψις, μεγάλην ἔχει ῥοστήν" ὅτ- 
5 oy δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου περιστατιχοῦ, οἷον τρόπον, ὡς ἐπὶ 
τοῦ ἐμπρήσαντος τὸν μοιχὸν σὺν τῷ οἰχήματὲ, ἀτονω- 
τέρα ἐστί" τί γὰρ διαφέρει τὸ * σᾳαγέντα τὸν μοιχὸν 
ἀποθανεῖν τοῦ χαέντα τοῦτο ἀαϑεῖν. γ΄. ᾽ν e ὅτι 
οὐδ᾽ ἂν ἔδωχεν" τοῦτο ἔφην ἵνα μή τις ὥσπερ τι 

10 χαϑολιχὺν ἐπὶ παντὸς αὐτὸ λαμβάνειν πειρῷτο παρα- 

γραφικοῦ" ἔστε δὲ οἷον ἐπιχείρημα. δ. Ὁ συλλογε- 
σμός" ᾿Ιστέον, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνομοίων καὶ πολὺ δεεστη- 
κότων οὐκ ἔχει χώραν ὃ συλλογισμὸς οὐ γὰρ ἔνεστι λέ- 
γειν, ὡς ταὐτὸν εἴη, ἄν τε ἐν ἱερῷ ἂν τε ὅπου δὴ “ποτέ 

4δ τις κτείνῃ, πλὴν εἰ μὴ τοῦτο βιαιότερον λέγοιμεν, ὅτι 
ἐχρὴν ἔμπροσϑεν τῶν ϑεῶν᾽ εἶτα ἐχ τῆς ἀποβάσεως τοῦ 
ἀτόπου, ὡς εἴπερ ἀκίνδυνος γένοιτο ἡ ἐν τοῖς ἱεροῖς μοι- 

330 χεία, τὰς ἰδιωτικὰς οἰκίας καταλιπόντες ἐνταυϑοῖ μοι- 

χεύσουσιν. 5 ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ὅτε μὲν ἰσχύδι τῷ μεταλη- 
20 πτιχῷ 0 κατήγορος τότε ὃ φεύγων ἀσϑενεῖ τῷ συλλο. 

γισμῷ" ὅτε δὲ ἀσϑενεῖ ὁ κατήγορος, ἔῤῥωταν ὁ φεύγων 
| «gg ἐπὶ τῶν προτεϑέντων παραδειγμάτων. ε΄. Οὐχ ὡς 

δ ιαιροῦντες. διαίρεσιν ἐνταῦϑα τὴν εὕρεσιν καλεῖ, c. 

'O* ὅρος ἀντέστραπται. ἐνταῦϑα ἡ TOv: ἀμφισβη- 
25 τούντων ταξις" τοῦ μὲν γὰρ φεύγοντος γέγονεν ὃ συλ- 

. λογισμός " τοῦ δὲ διώχοντος ὁ ὅρος" ἐπειδὴ χαὶ ἢ φύ- 

σις τῆς μεταλήψεως ἀντιστρόφως τὸν φεύγοντα διώ- 

κοντα ποιεῖ" ἡ δὲ ἀντίϑεσις ἐνταῦϑα ἀντεγχληματική" 

εἰ δὲ κατὰ ἱεροσύλον ἔχομεν ἢ τυράννου, καὶ χοενὸν 
30 τόπον ἐνταῦϑα περανοῦμεν. ζ΄. Ἑτέρα μετάληψις 

ἡ μὲν προτέρα μετάληψις τὴν φύσιν μιμεῖται τῆς στά- 

ἃ Par.*30U, — 5 Ald. μοιχεύουσιν. Par. μοιχεύσουσι.. — 6 
Ald. articulum om., recepi ex Par. : 

* .- 

Pd 
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σεως" γίνεται γὰρ ix τῶν αὐτῶν περιστατικῶν" αὕτη δὲ 
| λυτικὴ τῆς ἀντιϑέσεώς ἐστι" πᾶσα γὰρ ἀντίϑεσις μετα- 

λήψει λύεται" καὶ ἔτι ἡ μὲν προτέρα 7 πρὸς τὸ πράγμα 

γίνεται, ἡ δὲ δευτέρα πρὸς τὸν τρόπον τὸν περὶ τὸ πρᾶ- 
γμα ὦστε ἡ μὲν προτέρα πρὸς ὅλον τὸν ἀγῶνα" ἡ δὲ ὃ 

δευτέρα πρὸς μέρος. ἤ. Ἢ ϑέσις. ὅτι χοινόν ἐστι τὸ 
κεφάλαιον; αὐτὸς ἐδίδαξεν εἰπὼν, εἰ δεῖ ταῦτα ἐπιτρέ- 

πεῖν, ἢ οὔ" τὴν δὲ ϑέσιν ἔκ τῶν γενικῶν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν 
ἐδίων ποιεῖσθαι χρή. - 

Περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας. 40 

Συριανοῦ. "Txowog ἡμῶν * xoi περὶ τῆς πραγμα- 

τικῆς τῆς τε ἐγγράφου καὶ τῆς ἀγράφου " xol περὶ με- 

ταλήψεως ἐγγράφου καὶ ἀγράφου διεληλυϑότων, ἀνα- 
γκαῖον ἂν εἴη μετελϑεῖν ἐπὶ τὰς νομιχὰς, αἵπερ λοιπαὶ 
τῶν στάσεων" ? πρὸ. γὰρ τῆς μεταλήψεως οὐχ ἣν εἰχὸς 45᾽ 
τὰς vVOuixüg τιϑέναι" ἵνα μὴ ἐν ταύταις περὶ μεταλή- 
ψεως λέγειν ἐπιχειροῦντες τὴν τῶν προκειμένων διακό- 

πτωμεν 4 διδασχαλίαν" ὠνομάσϑησαν οὖν γομικαὶ, διότι 
περὶ νόμους καὶ ῥητά τινα τὴν σύμπασαν ἔχουσι ζήτη- 

σιν" οὐ γὰρ ὥσπερ, ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οἱ νόμοι xai τὰ 0 

ῥητὰ πρὸς ἑτέρων ἀπόδειξιν παρελαμβάνοντο, οὕτω χὰνὨἩ —— 
ταῦϑα, ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν x&v περιαιρεϑῶσιν οὗ νόμοι, σώ." 
ξεται τὰ ἀδικήματα, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ὅλον χῦρος ἐν τοῖς 

ψύμοις ἐστίν" ὧν σιωπηϑέντων,, οὔτε ἔγκλημα οὔϑ᾽ ὅλως 

ἀδίκημα τὸ λειπόμενον τυγχάνει" ἀνάγονται δὲ πᾶσαι 428 

ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ποιότητα " xoi πρῶτόν ys περὶ " ῥη- 
“τοῦ καὶ ιδιανοίας λεκτέον, ὅπερ ὠνομάσϑη μὲν οὕτως, 

διότι ὁ μὲν κατήγορος τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ φεύγων τῇ διανοίᾳ 

7 προτέρα Ald. om., recepi ex Par. 
4 Ven. ἡμῶν ἤδη. 2 Ald. . ἐγράφου. 5 Ven. add. si- ' 

ei», — 4 Ald. διακόπτομενι 6 Ven. περὶ τοῦ ὁποῦ καὶ τῆς 

διανοίας. 
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κέχρηται" ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστιν ovrog" ῥητὸν xoà Gurroud 
ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, xad 
ἣν ὃ φεύγων ῥητῷ vp ἑαυτοῦ ἑκόντος παραβεβασμένῳ, 
ἐπ᾿ οὐδεμιᾷ ἀδικίᾳ διάνοιαν ἀντιτίϑησι“ χαὶ γένος μὲν 

δ τοῦ ὅρου ἡ στασις, τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραὶ χωρίζουσεν av- 

- τὴν ἀντιστάσεως ὁ καὶ συγγνώμης xai πραγματεκῆς τῆς 

κατὰ ῥητὸν xoi διάνοιαν" ταύταις y&Q" κοινωνεῖν δοχεῖ, 
᾿Ιστέον δὲ, ὅτε πᾶσαι αἱ νομικαὶ μονοειδεῖς εἰσιν, ὥσπερ 

αἵ τε ἀντιϑετικαὶ xol ἡ πραγματική" ἔφαμεν γὰρ πολ- 
40 λάκις εἴδη διάφορα γίνεσθαι 8 ἐν ταῖς στάσεσεν ἢ 9 χα- 

τὰ ἐναλλαγὴν κεφαλαίων, ἢ κατὰ διπλασιασμὸν ἢ τάξιν 1? 
διάφορον" εἰ δὲ μηδὲν τούσων ὑπάρχει, ** μονοειδὴς ἂν 
E 7 στάσις" διαφέρει δὲ τὸ ῥητὸν xol] διάνοια ἂν- 
᾿'τιστάσεως, τῷ τὴν μὲν ἀντίστασιν ἀδίκημα ἔγειΨ φρανε- 

45 ῥὸν καὶ ἐν αὑτοῖς κεῖσθαι" τοῦτο toig προβλήμασε πρό- 
δηλον" ἐν 'δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ μήτε ἀδίκημα ἄν- 
τιχρυς, ἀλλ᾽ ὡς ἀδίχημά πως 12 τὸ “γεγονύς " xai στερι- 

αιρεϑέντος rÓU νύμου ἀσύστατον εἶναι τὸ λειπόμενον " 
blov νόμος τὸν ξένον εἰς τὸ τεῖχος μὴ ἀνιέναι" πολέμου 

20 καταλαβόντος ἀνελϑών τις Éévog ἐπὶ τὸ τεῖχος ἠρίστευσε, 

xal χρίνεται μετὰ τὴν νίκην 5 νόμου παραβάσεως" οὔτε 
γὰρ ἀδίκημα τὸ ἀριστεῦσαι ἐν πολέμῳ᾽ καὶ περιαιρεϑέν- 
τος τοῦ νόμου εὐεργέτημα μάλλον οὐχ ἀδίχημα τὸ γεγο- 
γὸς, ** xal συχοφάντης ὃ τὰς εὐθύνας ἐπάγων" της «δὲ 

25 συγγνώμης διενήνοχε τῷ ἐν ἐχείνῃ μὲν ἄχοντα τὸν χρι- 

γόμενον πεποιηχέναι τοῦτο, διὸ καὶ τὴν κρίσιν ὑπέχειν, 

^ à» δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τὴ διανοίᾳ ἑχόντα" τῆς δὲ κατὰ ῥη- 

τὸν x«l διάνοιαν πραγματικῆς. διαφέρει ταύτῃ, ὅτι ἐν 

331 ἐχείνῃ μὲν εἰ δεῖ παραβαϑῆναι τὸν γόμον 7 "i , 7ένε- 

6 Ven. ἀντιστάσεώς τε xol 7 Ven. γὰρ xal. 8 Ven. 

9 Ald. $. 10 Ven. ἢ διάφορον. 11 Ven. 

12 Ven. zog εἶναι. 

γίγνεοϑαι. 

ὑπάρχοι. tum Ald. μονοειδὲς, scr. μονοειδής. 

15 Ald, xóvyv. 44 Ven. τὸ γεγενημένον. 41δ Ven. ὑπέχει, 
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ται ὅδ ἡ σχέψις" ἐνταῦϑα δὲ ó μὲν vopnog: παραβέβα- 

σται, ξητοῦμεν. δὲ, εἰ δίκαιον τὸ πεπραγμένον ἢ μή. 17΄ 

Σωπᾶτρου. Mira τὰς λογικὰς ἀχολούϑως ini 

τὴν διαίδεσιν μέτεισι τῶν νομιχῶν, αἵπερ λοιπαὶ τῶν 

στάσεων" αὗται δὲ ἔχουσι τὴν γένεσιν ἀπὸ ῥητοῦ" οἷον 5 
νόμων, ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, διαϑηκῶν" νομικαὶ δὲ 
ἐχλήϑησαν ἀπὸ τοῦ τιμιωτάτου καὶ πρώτου Ὦντος ἐν ῥῤη- 
τοῖς λαβοῦσαι 18 τὴν ἐπωνυμίὰάν" νόμος ye τὸ T(U10- 
rato» ἐν ῥητοῖς" προτέτακται δὲ πασῶν 1 κατὰ ῥητὸν 
xoi διάνοιαν, καίτοι γε μόνης ταύτης οὔσης περὶ ἅτε- 10: 

λὼν πραγμάτων, τῶν ἄλλων περὶ τελείων οὐσῶν, ἣ 78 

γὰρ κατὰ ἀντινὸμίαν ὁλοκλήρους δύο νόμους ἔχει, 0 T6 

συλλογισμὸς ὁλόχληρον ὁλοκλήρῳ ἀντιτίϑησιν᾽ ὡσαύτως 

χαὶ ἡ ἀμφιβολία" μόνον δὲ ἐν δητῷ xci διανοίᾳ μέρεν 
μὲν ὃ ἕτερος, μέρει δὲ 0 ἕτερος ἀγωνίζεται" ὁ μὲν γὰρ“ 
τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ τὴ διανοίᾳ ἐσχυρίζεται" προτέτακται τοί- 
γυν ἀκολούϑως τῇ τάξει τῆς μεϑόδου" ἄλλως τε δὲ xol 
ἐπειδὴ ἡ ἀντινομία διπλοῦν ὥσπερ ἐστὶ ῥητὸν xol διά- 
γοια, ἀλλὰ δὴ xol ἐν συλλογισμῷ xal dy ἀμφιβολίᾳ 05- 
τὸν ἐρευνᾶται xal διαγοιά" ἀναγχαίως πρώτη ἡ χατὰ 20 
ῥητὸν χαὺ διάνοιαν τῶν ἄλλων νομιχῶν ἐξετάζεται, ἅτε 19 
εἰς τὰς τρεῖς ἐμπίπτουσα καὶ περιεχομένη vm αὐτῶν" xci 
περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. 

Μαρκελλίνου. Δεῖ πρῶτον ἥτις ἐστὶν ἡ νομικὴ 
ζητησις γνῶναι" ὃ γὰρ τοῦτο σαφῶς μαϑὼν ῥᾷον ἤδη 26 

16 Ven. γίγνετα. 47 Ven. addit: 4Διαιρεῖπα, δὲ κεφα- ᾿ 

λαίοις τοῖςδε, προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ τῇ πρὸς τὸ ῥητὸν αὐτοῦ τοῦ ΄ 

'παραβάντος τὸν νόμον, προσδιορισμῷ., διανοίᾳ τῇ πρὸς τὸν διο- 
θρισμὸν, συλλογισμῷ, ὄψῳ, ἀνειστάσει, μεταλήψει τὴς ἐκ πράγμα- 

τος, πρός τι, ὅρῳ βιαίῳ, μεταλήψει τῇ ἐκ προσώπον, ἐὰν ἐμπίπτει" 

(sic) αἱ δὲ ἐργασίαε p. 532. Ald? 18 Ald, λαβούσει. Par. 

λαβούσης. seripsi λαβοῦσαι. 19 Ald. ἄστε. ΄ 2 

" Φ 
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xol τοῖς κεφαλαίοις τῶν νομικῶν στάσεων ἐπιβάλλειν ?* 
δυνήσεται. γίνεται τοίνυν ἡ νομικὴ ξήτησις ovy ὅτ᾽ ἂν 
ἁπλῶς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ᾽ ὅτ᾽. ἂν περὶ τὸ ῥητὸν πᾶσα 
κινῆται 1 ἡ ζήτησις οὗ σερὶ τοῦ χυροῦσϑαι αὐτὸ ἢ μὴ, 

δ τοῦτο γὰρ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς ἀποδέδεικτεκε" ἀλὶ 
εἰ παραβέβασται ἢ οὔ" ἴδιον μὲν ovv' τῆς νομικῆς ζητή- 
σεως τὸ περὶ ῥητὸν χύριον τὴν πᾶσαν γίνεσϑαε ζήτησιν" 
ἢ γὰρ ἕν, φησὶν, εὑρίσχεται ῥητὸν ἐμπίπτον, ἢ σπλείω" 
πλείω δὲ φαμεν, εἰ xol ἕν εἰς δύο διαιρεῖται, καὶ μέρει 

40 μὲν ὁ ἕτερος, μέρει δὲ ὃ ἕτερος χρῆται" ὅταν μὲν οὖν 
»" ἐν ὑπάρχῃ τὸ ἐμπῖπτον ῥητὸν, διαιρήσομεν οὕτως " 1 

γὰρ τὴν διάνοιαν τοῦ ϑέντος TO γεγραμμένῳ ἀντιτάτ- 

τομεν, καὶ ποιοῦμεν ῥητὸν χαὶ διάνοιαν, ἢ τοῦτο οὐχ 
ἔχοντες, τῷ ἐγγράφῳ &ygaqóv τι παραϑήσομεν εἰς rav- 

45 τὸν ἄγοντες ἀμφότερα᾽ xal ποιήσομεν τὸν συλλογισμόν" 
ὅταν δὲ δύο ὑπάρχῃ ἢ τὰ ἐμπίπτοντα ῥητὰ ἢ καὶ ἕν 

διαιρούμενον, ἀντιτιϑέντες ῥητὸν δητῷ f τὸ μέρος τῷ 

μέρεϊ, τὴν ἀντινομίαν ποιήσομεν" περὶ δὲ ἀμφιβολίας 

σαφὴς ὃ λόγος" περὶ προσῳδίας γὰρ ἢ διαστολῆς -ἢ ró- 

20 vov ἢ πνεύματος ἢ ὁμωνυμίας ἢ τοιούτου τινὸς ἐν ταύ- 
Ty τὴ στάσει ἡ ζήτησις . οὕτω μὲν ol νομικαὶ γίνονταε 

στάσεις. Acxriov δὲ πρὸ τῶν ἄλλων περὶ ?? ῥητοῦ xai 

διανοίας. κατὰ ῥητὸν χαὶ διάνοιαν ζήτησις δοχεῖ 

κοινωνεῖν μιᾷ τῶν ἀντιϑετιχῶν, λέγω δὴ τῇ ἀντιστάσει" 

- 25 διότι ἐν ἀμφοτέραις ἐστὶν ὁμολογούμενον εὐεργέτημα ἐχ 

φανεροῦ τινος ἀδικήματος. ἡ δὲ διαφορὰ αὕτη, ὅτι ἐν 

μὲν Tj ἀντιστάσει φύσει ἀδίκημά ἐστι τὸ πεπραγμένον 

xat βλαβι n ὁμολογουμένως ἔχει, οἷον τείχους καϑάίρε- 

σιν, λιμένων ywow , καὶ εἴ τι τοιοῦτον" ἐν δὲ τῷ ῥητῷ 

80 χαὶ τῇ διανοίᾳ οὐκέτι εὑρίσκομεν φύσει τὸ ἀδίκημα" δο- 

κεῖ γὰρ κατὰ τοῦτο μόνον ὁ φεύγων ἡδικηχέναε, χαϑὸ 

γό- 

. 20 Ald. ἐπιλαμβάγειν. 5314 Ald. κινεῖται. 42 Ald. περὸ om. 

——— 9 
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vópav παρέβη, βλάβην δὲ οὐδεμίαν oliva. «τῇ τοῦ χοι- 
.9oU τῆς πόλεως εὑρίσχομεν, οὔτε “χατὰ ΠΩΣ ἀφαιρδς 
ϑέντος γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἀνεύϑυνος ὃ χρινόμενος" καὶ ἂλ- 

λην δὲ τινές φασιν διαφορὰν, ὅτε ἐν μὲν, Wh ἀντιατάσει 

μεῖξόν ἐστι τὸ ἐμπίπτον ἀδίκημα" ἐκ δὲ. rd: καὶ δια- 5 

γοίᾳ ἔλαττον ,' καὶ παλιν: ὅτι "ἐν μὲν τῷ 'ῥητᾷ καὶ τῇ “ 

διανοίᾳ: περὶ τὸ ῥητὸν ἡ ξήφησις" διὸ xal vouix ἐστιν 

ἡ ct&cig, ἐν δὲ τῇ ̓ ἀνειστάσει πορὶ πρᾶγμα, διὸ xoi 

λογικὴ 33 στάσιρ". αἱ τὴ "domi ᾿ἀναγχαιοτέρα διαφορᾷ 
εἰδέναι δὲ xen ὅτι οὗ μόνον. ἐν ῥητῷ καὶ" διανοίῷ 10 

,ἀντιστατιχὴ ἀντίϑεσις, εὑρίσκεται , ἀλλ᾽ ᾿ἐνέοτε. καὶ ἀντ- ὦ 

ἐγκληματική" οἷον γύμος τεὸν χαταφεύγονται ἐπὶ τὰς Ao- 332 

μοϑίον καὶ ᾿Αρισεξογείεονος εὐμόνας «μὴ. ἀμαιρεῖν. εἰ δὰ C 
μὴ καὶ αὐτὸν Savaro ξημιοῦσϑαι τὸν φονεύοντα * Ko: 

τίαν ἐπ᾽ evrag χαταφυγόνεῃ " ἀγεῖλέ, Ttc: χαὶ. ὑπάχεταε 15 

τῷ »ónd, ἐνταῦϑα ἡ ἀντίϑεσις͵ ἀντεγχληματιχὴ , ὅτι 

ἄξιος ἦν ἀϑαιρεθῆνοιν οὐ 0n Far n URS E e 
. tc N "io νι TE 

κατὰ Gri καὶ. διάνοιαν" beni διαιρεϊδον: προβολῇ 'δητοῖι, τῇ 
—— τῷ μὴ προοδιωρῖσϑαϊ". πάλιν Duxvole τοῦ νομοθέτου, συλ- 

λογισμῷ ̂. ὅρῳ, ἀντιϑέσει, μεταλήψει, , πρός τι, ὅρῳ βιαίῳ, ϑέσει, 10 

"^5 7 ^ &rdoa μεταλήψει, σοιότητι, pino. "07 
MT ) " uU $03 ' ἢ . 

Zivotavoi. Al ἐργασέοι᾽, Tov. κεφαχαίων τούτων 

ἐκ “τῶν ἐν. ταῖς ' ἄλλαις «τάσεσιν. εἰρημέμωπ '“πρόδηλοι 
τυγχάνουσι, πλὴν ἴσως τοῦ προσδιοῤισμοῦ., ὃς ἐστε τοι-- 
όςδε". τοῦ γὰρ φεύγοντος ᾿ἀνειϑέντορ τῇ; τῖροβρλῇ T9», 
διάνοιαν καὶ λέγοντος, Ors τοὺς ἐπὶ προδόσίῳ «τῆς πό- - 
Aor ἁγιόντας, ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶ. ξένων ὃ vópóg : 2x9 Àw6L * 
ἀνιέναε, οὐχὶ. τοὺς à. εἀεργεσίᾳ; ἀντιτίϑηδε τὸν προὺ-: 

διορισμὸν ὃ κατήγορος λέγων" ὡς οὐδαμοῦ τοῦτο προς-- 
᾿ ΘΟ ᾿ a4 

' 23. A1d. τοκή. I. 12. .Ald. ὁ ναταφ., scr. τόν.:. " ὃ νόμος. 

κωλύει Ald. om. Ven, τὸν Soy b »óg. . " ες ᾿ 

A hetor. IV. : 91 

-"£ 
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διώρισεν ὃ νομοϑέτης᾽ ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀπείργει τὸν ξένον 
τῆς ᾿ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνόδου. — 

Σωπάτρου. “Ζητοῦμεν δὲ, τί s ποτὲ προβολὴν 
᾿ ῥητοῦ τὴν προβολὴν ταύτην ὠνόμασεν" ἐροῦμεν οὗν, ὡς 
δ ἀποδιἱστὰς τὰς νομιχὰς ἀπὸ τῶν λογιχῷν τοῦτό φησι»" 

ἔστε γὰρ ἄλλῃ προβολὴ, ἐξ ἀδιχήματος ἀγράφον γενο- 
μένη, ἥ τις οὐχ ἔστε τῶν γομικῷῶν᾽ ἐνταῦϑα γὰρ ἐξ ἐγ- 
γράφου ἡ προβολή. διὸ πρρσέϑηκε xal ῥητοῦ. ὄδει δὲ 

. ἐμφακικώτερον τὸν Ἑρμογένην περὶ τούτου εἰπεῖν οὕτως. 
V προβολὴ τῇ ἀπὸ ῥητοῦ. οὐδὲ γὰρ αὐτὸ τὸ ῥητὸν προ- 
. . βάλλονται, ὃ δίδωσι νοεῖν ἡ τοῦ. τεχνικοῦ λέξις, ἀλλὰ 

/ τὸ ἔγκλημα τὰ διὰ τὸ ῥητὸν γενόμενον, ἄλλως τε δὲ χαὶ 
ὅτε οὐδὲ χρείαν ἔχομεν τοῖς ἐγνωχόσι. αὐτὸ τὸ ῥητὸν προ- 

.'Xélyety , ἀλλ τὸ ἔγχλημα τὸ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ». N 

15^H προβολή ἐστιν αὐτὸ τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον γεγονός. οἷο» ξένος 
εἰ ἀνέλϑοι ἐπὶ τὸ τεῖχος τεϑνάτω" πολιορκίας οὔσης ἀνελθών Y τις 

ἠρίστευβε καὶ ὑπάγεται YQ νόμψ᾽ ἢ τοίγυγ' προβολὴ, ὁ ὅτι 

ἀνῆλθες..3. n 

XonárQog. Ἢ προβολὴ τοῦ  χατηγόρου dei χά- 
20 τὰ τοῦ ῥητοῦ ἀνάγνωσιν τοῦ παραβεβασμένου" οἷον av- 

ἤλθϑες ἐπὶ νσδ. πεῖχος. TOU vOpjaQU ; ἀπαγαρεύαντος ταῦτο, 

καὶ δεῖ σὲ τεθνάναι" ἐν ταὐτῷ χαὶ τὴν. ἀνάγνῶώσιν ποε- 

ἥσοται. ovg ἁπλῶς δὲ δεῖ τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσϑαὲ, καὶ 
ἀπαλλάττεσθαι ἀλλὰ καὶ συστάσεις ἐπάγειν usres αὐξή- 

25 σεως, ὅτε οὐ δεῖ xor οὐδεμίαν πρόφασιν τοῖς παρα- 
γΌμοῦσι xul παραβαίνουσι3 τοὺς νόμους συγγνώμης τυγ- 
χάνειν, ἀλλὰ cag προσηχούσαιρ ὑπάγειν ξημέαιρ" καὶ 

2 τῆς Ald. om., est in Ven. et Par. ' Post ἀνόδου sequitur 

i» Ven. taput.segi ᾿ἀντιγομίας p..8)5..:: ^ Δ .Α1ἀ.᾿ ἀνελϑθὸ». 
2 Ald. ἀνεῖλθες. 3 Ald. — ἦν 

1 t. 
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ἄλλαις δὲ ἀρήσει αὐξήσεσι πρὸς κατασχευὴν τοῦ maga 
:βοβασμένου ὁητοῦ. 

(M αρκχελλίνου. Προβολή ἐστιν ἐνταῦϑα αὐτὸ τὸ 
-παρὰ τὸ ἔγγραφον. γεγονὸς, ὅτι παρέβης τὸν VOHOY τύ- 

"δε ποιήσας, προτάτζεται δὲ τῶν λουτῶν κεφαλαίων εἰ- ὅ 

χότως ἡ προβολή, ἔχϑεσις οὖσα, ὡς εἴρηται, τοῦ πράγμα- 

τος; ἐφ᾽ ᾧ ἢ χρίσιρ. χρὴ γὰρ διδάξαι τὸν ἀχροατὴν 
'τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ᾧ ἡ κρίσις" ὅτι δὲ οὐ ψιλή τίς ἐστιν 
ἡ προβολὴ ἔχϑεσις, ἀλλὰ μετὰ κατασχευῆς xci δεινώ- 

σεως προάγεται, μεμαϑήκαμεν" ἔστι τοίνυν ? προβολῇ, gy 

φησὶν , τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον πεπραγμένον ἀναγπαίως " 

ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ 7 χρίσις. οἷον, ἀνῆλϑές, φησὶν, ἐπὲὶ τὸ 

τεῖχος. TOUTO à οὐχ ἁπλῶς, ὅπερ εἶπον, ἀλλὰ μετὰ 
τὴς κατασκευῆς, ὅτε ξένος €», καὶ τοῦ νόμου χαῖα- 
φθονήσας ToU κωλύοντος dviévat τὸν ξένὸν" ἅμα “δὲ καὶ 45 
τὸ ῥητὸν" ἀναγνωσόμεϑα δυσωποῦντεβ᾽ διὰ τούτου τὸν. 

ἀχροατὴν καὶ δύσλυτον κατασχευαζονὲες τὴν προβολήν." ; 

“Ἢ διάνοια διττῶς ἐξετάζεται, τοῦ τε νομοϑέτου καὶ τοῦ ὑπευϑύνου" 

ποῦ μὲν νομοθέτου" οἷον πότε λέγει τοὺς ἀνελϑόντας καὶ ἐπὶ τίσι "9 

καὶ διατί, τοῦ δὲ ὑποκειμένον προσώπου τῷ ῥητῷ" οἷαν οὐκ εἰ ἂγ» 

ἦλθον. δεῖ σκοπεῖν τὸν νόμον, ἀλλὰ pa^ ἧς γνώμης, ὅτι 

δ Ἐν ΤῸ ocu νον ly δυσϑοίᾳ. . 

(X veidy οὔ. Tic διανοίας εὖ διττὸν τὸ μὲν πρὸξ 333 
τὴν πρᾶξίν. ἐστι , T0 δὲ ngog τὸ Qntóv. ὅτι xài χατὰ 18 . 

ἔνστασιν χαὶ ἀντίπαράστασιν χρήσασϑαι τῇ διανοίᾳ . 

χατὰ μὲν ἔνστασιν; ὅτι οὗ κελωλυχὲν ὁ νόμος ἐν πολέ: 
no, ̓ ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ, ; di χαὶ σχολὴ᾽ κατασχοπεῦν" τὴν 
πόλι»" χατὰ δὲ ἀντιπαράστασιν, ὅτι εἰ δὲ χελώλυχέ τοὺς 

- 

᾿Σωπάτρου. Εἰκότως ἡ διάνοια δευτέρα . ἐπειδὴ 
uu —À 

4 Ald, ἂν $499» - tov 
e 
[1 

5l.. 
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γὰρ ἡ σεάσις ἐξ αἰτίον χαὶ συνέζοντος xol rpesomipO» 
καθίσταται τοῦ αἰτίου προταγέντος, O ἔστε τὸ ἔγπᾶχαα 
“τὸ διὰ τοῦ ῥητοῦ ἀναφανὲν, ἀναγχαῖον ἣν τὸ σενέχον 
μετ᾽ ἐχεῖνο τεθῆναι ^ εὐθὺς, ὕπερ ἐσεὶν ἡ διάνοεα Qq- 

ὁ σις οἷσα τοῦ ῥητοῦ ἄλλως τε δὲ χαὶ πᾶν ῥηεὸν δια- 
roi λύεται" ἐπεὶ τοίνυν ὁ κατήγορος Ζρῆταε, τὸ cs» 
τοῦ νόμου ῥητὸν προβαλλόμενος xci τὴν ἀναγνωσεν τοῦ 
«onov ποιεῖται, εἰκότως ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν τοῦ ὅητον 

.διάνοιων καταφεύγει λέγων οὕτως" Ovx ἔγνως τὸν νόμογ. 

«c ὁ yag νόμος χελεύεε ξένον μὴ ἀνιέναι τὸν ἐπὶ Pas, 
ort καιρὺς εἰρήνης ἐστίν διττῶς δὲ αὕτη ἐξετάζεται, ὡς 
Φ τεχνικός guo δεῖ γὰρ καὶ τὴν τοῦ βλάπτοντας ón- 
TOU διάγνωσιν τῇ διανοίᾳ λύειν τοῦ νομοϑέτου" xci τὸ 

δοκοῦν ἀδίχημα διὰ τῆς τοῦ πεποιηχότος διανοέας" λ-- 
45 ψόμεϑα δὲ τὰς ἀφορμὰς τῶν. λύσεων εἰς μὲν τὴ» τοῦ 

youoOérov ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, xal ἔτε ἀπὸ τοῦ νομοϑε- 
τηϑέντος᾽ πράγματος, xal ἀπὸ τῆς αἰείας. ἀπὸ μὲν 
χαιροῦ, οἷον οὐκ ἐν ηολέμῳ ἐκέλευσεν ὃ νόμος μὴ ἀνιέ- 
vau ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ, ὅτε οὐχ ἕπερ- 

ao μαχῆσαι τῆς πόλεως καιρὸς, ἀλλὰ κατασχρπῆσαε" ἐγὼ δὲ 
ἐν πολέμῳ αἀνῆλϑον, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῆς πόλεως, οὐχ ἐπὶ 
κατασχοπῇ, ἐπὶ σωτηρίᾳ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιβουλὴ" rovro δὲ 
ἀπὸ τοῦ »ομοϑετηϑέντος ἐστὶ πρλάγματος, φημὶ δὲ τὸ * 

λέγειν, ὅτε οὐκ ἐπὶ τούτῳ κωλύει ἀνελϑεῖν, ἐπὶ βλάβῃ, 
35 ἐπὶ προδοσίᾳ. τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ * ἐπὶ τῷ AT ποιή- 

σαι". ἀπὸ τῆς αἰτίας δὲ, οἷον διὰ τί; fuer μὴ xata- 

σχέψωνται, οὐχ ἵνα μὴ ἀριστεύσωσιν , ἵνα μὴ προδοσία 

t6, γένηται ἀπὸ τῶν ξένων, οὐχ iva μὴ ὠφέλεια. ἐγώ 
δὲ ἀνελϑὼν ἠρίστευσα, ὠφέλησα. ἠνάγκασε δέ ut τοῦτο 

δῇ πράττειν ὁ πόλεμος, τὸ ἀνελϑεῖν δηλονότι" πολλὰ δὲ 
γδωτέρα xal χοινὰ διαπράττεσθαι ποιεῖ ἡ ἐν τοῖς χεν- 
— — Po. 

3 Ald. τεϑεῖναι. ὃ Ald, νομοτιϑέντος. ἃ Ald. spy. 5 Ald. τὸ, acr. τῷ. 
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δύνοις ἀνάγχη" ἔστι δὲ κυριώτατον ἐν τῇ τῆς διανοίας. 
ἐξετάσει ἡ τῆς αἰτίας ἀπόδοσις" οὐ μόνον δὲ ἀπὸ τού-. 

των ληψόμεϑα τὰς ἀφορμὰς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων 

τῶν ἐμπιπτόντων χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῶν περιστα- 

τιχῶν. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ πηλίχου, ὡς ἐπὶ τοῦ προ- δ 
βλήματος τοῦ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν παραγραφιχοῦ͵ 

οἷον τοῦ δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἶναι. ἐν τούτῳ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ πηλίχου τὴν τῆς διανοίας ἐξέτασιν ποιού- 
μεϑα λέγοντες, ὅτι ἐπὶ τῶν εὐτελῶν xal ὀλίγου τινὸς. 
ἀξίων πραγμάτων διηγόρευσε ταῦτα ὃ νόμος, ἵνα uio 

᾿ἰἄλλως πράγματα ἔχωσέ τινες ὑπὸ συκοφαντῶν ἐνοχλού- ἡ 
μενοι πολλάχις, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ φόνου xai τῶν τηλιχού-: 
των" ἄλλοι δὲ xol τὸ καϑ'᾽ ὁμωνυμίαν εἰς τὴν τῆς δια-. 
νοίας φασὶν 5 ἐξέτασιν παραλαμβάνειν" τοῦτο δὲ δοκεῖ 
ἀμφιβολίας εἶναι" ὅμως οὐδὲν ἀπεικὸς χἀνταῦϑα ἐξετά- 16 
ξεσϑαι" δίκαια γὰρ καλοῦνται αἱ τιμωρίαε xal el χρίσεις, 

, 00v ὁμώνυμος ἡ λέξις" τὴν μὲν οὖν τοῦ νομοϑέτου διά- 
γοιῶν οὕτως ἐξετάζομεν, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος καϑά- 
παν ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς. ὅτι οὐ μόνον τὸ πραχϑὲν δεῖ 

, σχοποῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην, usÓ' ἧς. τὸ πραχϑὲν 20 
B ἐπράχϑη. καὶ ἅμα τῇ τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσει χρώμεϑα: 

οἷον οὐ κακονοίᾳ πρὸς τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἵνα τι καχὸν ἐρ- 
γάσομαι ἢ τῶν χοινῶν τινα ἢ τῶν πολιτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα εὖ 

ποιήσω. εἰ οὖν εὖ ἐποίησα, πῶς φαένομαε τὸν νόμον 

παραβεβηχώς" κατασχευάσομεν δὲ τοῦτο ἀντιστατιχῶς, 35 

τὴν μὲν τελείαν τοῦ ἀντιστατιχοῦ ἐργασίαν τῷ οἰχείῳ 
φυλάττοντες τόπῳ" ὅσον δὲ ὑπομνήσεως κἀνταῦϑα αὑτὸ 
παραλαμβάνοντες τὴν διάνοιαν ἐργασόμεϑα. 

Μαρκελλίνου. διττῶς μὲν αὕτη ἐξεταζεται" Κές 

χρηται δὲ αὐτῇ ὁ φεύγων εἰς λύσιν τῆς “προβολῆς «τοῦ 30 
γὰρ χατηγόραυ προβολῇ τοῦ ῥητοῦ κεχρημένου, - μόνῃ 

6 Ald. φασὶν om. 
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. ἀνελήλοινεν, ἀμφότερα ἀέαν ἀνάγκη. ἀμφατπέρεα | 
λύσις ἡ αὐτή, λέγω δὲ ἡ διάνοια “ χαϑολεσὸν arm m 
ἀγγελμα, ὅτε τὸ ῥητὸν τὸ βλάπτον τὴ error ποῦ ὅσ. 
τος λύομεν, τὸ δὲ δοχοῦν ἀδίχημα διὰ τῆς δια» έα: ται 

44 πεποιηχώτος συστήσομεν, εἰχότως οὖν ἐπ᾿ ἀμφοῖν, ma 
λων δ, ἀναγκαίως τῇ διανοίᾳ χορησύμεϑα ἐπέ τε τοῦ s- 
pof érov χοὶ αὐτοῦ TOU φεύγοντος, μεϑ' ἧς drioren 

τὴν πρᾶξιν ἐμτάζομεν" πόϑεν δὲ τὰς ἀφορμᾶς εἰς Tui- 

τα λιηνόμεθας εἰς μὲν τὴν τοῦ νομοϑέτου ἀπὸ τοῦ xma- 

40 QU, xoi ἔτε ἀπὸ τοῦ πράγματος καὶ ἑξῆς, χαϑὰ καὶ 
“ωπάτρῳ εἴρηται. 

TÀ μὴ πρφοσδιωφίσϑαι τοῦ χρωμένου τῷ ῥητῷ ἐστιν. οἷον οὐδὲν vor- 
se» προσϑιώρισεν ὁ νομοθέτης, ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἶπεν τὸν ξένον gy | 

ἀγιέγαι- 

48 Σωπάτρου, ᾿Ἐπὶ τούτοις τὸ μὴ προσδμορέσϑθϑαι 

κειράλωιον τοῦ κατηγόρου. ἐπειδὴ γὰρ σφοδρὰ ἡ δια- 
ψοία ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς" τὸ γὰρ ὡς ἐπὲ m 

πολὺ ἔχειν εὐεργεσίαν δεικνύναι ὁ φεύγων δοκεῖ ἄχρι- 
βῶν ἐξηγεῖσθαι τὸν όμον καὶ μὴ τοῦτο βουλόμενον; 

go ἀναγκαῖον τῷ κατηγόρῳ αὖϑες ἐπὶ τὴν τοῦ νόμου ἀπό- 
* 

7 Àld. «ojo. — 8 $ Ald. om, 
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Mt δειξιν ἐπαναδραμεῖν. τὸ οὖν μὴ προσδιωρισμένον ὥσπερ 
* ἢ ἐξηγησίς ἐστι τοῦ νόμου, λέγοντος, ὅτι τὸ μὴ προσδι- 

ωὠρισμένον τῷ νόμῳ ov δεῖ λέγειν. οὐ γὰῤ τὴν αἰτίαν 
τοῦ πραττομένου ἐζήτησεν, ἀλλ᾽ ἄρδην «ἀνεῖλε τὸ πρατ- 
τόμεμον᾽ τὸ ξένον, μὴ ἀνιέναι, καὶ &» εἰρήνῃ καὶ ἐν πο- 5 
λέμῳ. καὶ πολὺ μῶλλον ἐν πολέμῳ ἢ ἐν εἰρήνῃ. ἐν mo- 

' λέμῳ μὲν γὰρ προδοσίας ἐλπὶς, ἐν εἰρήνῃ δὲ οὐδεὶς, 
κίνδυνος: 

Μαρκελλίνου. Τὸ μὴ προσδιωρίσϑ'αι" πρὸς 
ταῦτα ὁ τῷ δητῷ χοώμενος ἀπαντήσεται" ἴδιον γὰρ αὖ- 10 

τοῦ τὸ κεφάλαιον. χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι γνωριστικώτατον ' 
τῆς κατὰ ῥητὸν χαὶ διάγοιαν ξητήσεως τοῦτο τὸ κεφά- 

Acioy καὶ ἀεὶ ἐμπίπτον καὶ οὐδέποτε ἔχλεῖπον ἐν ῥητῷ 

καὶ διανοίᾳ" ἔστι δὲ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν τούτων ὃ νομοϑέ- 
της διώρισεν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἶπεν μὴ ἐπιβαίνειν τοῦ τεί- 15 
χους τὸν ξένον. ΄ E 

Ἢ δευτέρα διάνοιᾳ ποινή ἐστιν ἀμφοῖν" ὃ μὲν Y γὰρ φεύγων ἡρδὰ 

τὸ μὴ διωρίσϑαι ἀπαντῶν χρήσεται αὐτῇ" οἷον οὐδὲν ὥετο δεῖν περὶ 

τῶν φανερῶν ὃ γομοϑάστης διορίζειν, κελεύων τοὺς ἐπ᾽ εδνοίᾳ μὴ - 

κρλύεσϑαι" ὃ δ᾽ αὖ διώκων ἐρεῖ, ὅτι ἄτοπον ἡγήσατο ἁπλῶς ἐπι» 20 
τρέπειν ἀνιέναι τοὺς ξέγους. 3 

“Σωπάτρου. Τῷ κεφαλαίῳ τῷ μὴ προσδιωρίσϑαε 
φημὶ λυτικῷ τῆς διάνρίας ὄψει πάλιν ἑτέραν διάνοιαν ὃ 
φεύγων τοῦ νόμου ἀντιϑήσει ἐξ, ἀνάγκης, διαφέρει δὲ 
αὕτη τῆς πρώτης, χαϑὸ ἡ μὲν μόνου τοῦ φεύγοντός 35 
ἐστιν, ἡ δὲ χοινὴ ἀμφοτέρων xol ὅτε ἡ μὲν πρώτη τοῦ 
ῥητοῦ ἔστιν ἐξήγησις xo λυτιχὴ τῆς προβολῆς " ἑρμηνεύεε 

γὰρ τήν τε τοῦ νομοϑέτου διάνοιαν καὶ τὴν τοῦ φεύγον- 
toc. αὕτη" δὲ ἡ διάνοια πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου 
προσδιωρίσϑαι γίνεται, ἐξήγησις οὖσα τοῦ ἀπρορδιορί- 80 

, 

| 4 Ald. τήν. 2 Par. τοῖς ξένοις. 5 αὕτη δὲ ἢ διάνοια 
Ald. om, . ᾿ 
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στου, οἷον ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδείγματος τούτου. τὸν δί- 

ψασπιν ϑανατῷ ξημιοῦσϑαι" ῥίψας τις ἔν πολέμῳ τὴν 

ἀσπίδα ἀπέχτεινέ ^ τινα τῶν πολεμίων στρατηγὸν καὶ χρί- 

νεται ῥιψασπίας. ἡ διάνοια λύσις τῆς προβολῆς " οἷον οὗ 

ὁ τὸν ἐπ᾿ agire οὐδὲ σωτηρίᾳ πόλεως οὐδὲ βλάθῃ τῶν 

ἐναντίων ἀφέντα τὴν ἀσπίδα ὃ νόμος χολάζει, ἀλλὰ τὸν 

ἐπὶ δειλίᾳ. 

Μαρκελλίνανυ. Πρὸς ταῦτα γίνεσϑαι τὸ μὴ προσ- 
διωρίσϑαι. ἀναγιγνώσχοντος τὸν νόμον τοῦ κατηγόρου 

40 xoci τὰ ῥητὰ ἐπιδειχνύντος ἀόριστα , καὶ καϑόλου τὸν 

Óinrovra κολαξόμενον « αὕτη δὲ ἡ διάνοια, τουτέστιν ἡ 

δευτέρα, τοῦ νομοϑέτου τὴν διάνοιαν ἐξηγεῖσθαι βούλε- 

ται, ÓL ἣν αἰτίαν QU προσδιωρίσατο. 0 μὲν οὖν φεύγων 

ἐρεῖ, οὐδὲν ἔδει προσδιορίσασϑαι. τὰ γὰρ φανερὰ καὶ 

45 δῆλα καὶ ὁμολογούμενα οὐ δεῖται προσδιορισμοῦ. περιτ- 

τὰ γὰρ ἂν οὕτως ἐφάνη λέγῳν καὶ πᾶσι πρόδηλα ὃ νο- 
μοϑέτης" ἄλλως τε χαὶ οὐδὲ οὕτως ἀγνώμων ὃ νομοϑέ- 

της xoi ὠμὸς καὶ ἀπάνϑρωπος. ὧστε τοὺς ἀνιόντας ἔπα- 

μῦναι τῇ πόλει, ἢ τοὺς ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τῶν ἐχϑρῶν ῥίπεον- 

50 τας τὴν ἀσπίδα, τούτους τιμωρεῖσϑαε χελεύειν: ἐπάξει δὲ 

χαὶ ἀπὸ παραδειγμάτων πίστεις, οἷον ὅτι πολλαχοῦ τοῦ- 
τὸ καὶ ἐν ἄλλοις ἐστὶν νόμοις ἰδεῖν" οἷον τὸ μὴ προσδιο- 
ρίζειν, ὡς ἐπὶ τούτου. δοῦλον ἐλευϑέρου παιδὸς μὴ ἐρᾷν" 
οὐχέτι γὰρ προσέϑηκε, τὸν δὲ ἐλεύϑερον ἐρᾷν" δῆλον γὰρ 

35 τοῦτο σαφὲς, x&v μὴ προσδιώρισται" ὃ δὲ κατήγορος 

ἐπάγει, ὅτι προσδιορίζεται ἐν οἷς βούλεται ὁ νομοϑέτης « 
καὶ ἐπάξεε xal αὐτὸς ἀπὸ νόμων τὰς πίστεις. οἷον ἐάν 
τις χατηγορῇ τὰ ψευδῆ, προσδιωρίσατο γὰρ ἐνταῦϑα" 
καὶ ἐὰν εὕρῃ Tig μοιχὸν ἐπὶ μητρί. ἰδοὺ καὶ ἐνταῦϑα 

80 προσδιωρίσατο" γὺν δὲ τῷ " σιγῆσαι μὲν τοῦτο, ἀπαγο- 
ρεῦσαι δὲ ἐχεῖνο, παντάπασιν ἀπείργων φανήσεται" ἔστιν 
n "-- 

4 Ald, ἀπέκχτειγαι. 8 Ald. τό. 
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. οὖν δευτέρα διάνοια, ὥσπερ' πολλάχις εἴρηται, τοῦ -VOMO- ι 
ϑέτου"" οἷον τοῦ δεῖσθαι ἢ μὴ τὸν νομοϑέτην προσδιο- 
Οίσαι τόδε. ἡ ἑτέρα διάνοια χοινή ἐστιν ἀμφοῖν. xoi ὁ 

| μὲν. φεύγων αὐτῇ χρήσεται πρὸς τὸ μηδὲν προσδιορίσα- 
σϑαι λέγων, ὅτε εἰ καὶ μὴ προσδιώρισεν ὁ νομοϑέτης, δ 

ἀλλὰ σαφὴς τοῦ γράψαντος ἡ διανοια" περὶ γὰρ τῶν ἃ 

ὁμολογουμένων παρὰ πᾶσι καὶ φανερῶν οὐδὲν uero δεῖν 

προσγράφειν, οὐδὲ κελεύειν τοὺς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τοῦ τείχους 
ἐπιβάντας μὴ κωλύεσθαι, φανερὸν γὰρ ἦν' xal ὃ ὃ φεύγων 

μὲν οὕτως" ὁ δὲ κατήγορος ὅτι καϑαπαξ ovx ᾧετο δεῖν 10 
πιστεΐειν τῇ γνώμῃ". τῶν ξένων, διόπερ ἁπλῶς ἀπεῖπεν 

ἐπὶ μηδεμιᾷ προφάσει τὸν ξένον ἐπιβαίνειν toU τείχους. NM 

κατὰ πολλὰ δὲ διαφέρει αὕτη τῆς προτέρας, ὅτι ἡ μὲν 

χαϑόλου πρὸρ τὸ ῥητὸν ἀπαντᾷ, ἡ δὲ οὐ πρὸς ὅλον, ἀλ- 

λὰ μὴ πρὸς μόνον τὸ μὴ προσδιωρισμένον" 7 ἔπειτα ὅτε 15 
7 μὲν μόνου τοῦ τῷ ῥητῷ μαχομένου ἐστίμ. ἡ δὲ κοινὴ 
ἀμφοῖν, τοῦ τε φεύγοντος καὶ τοῦ κατηγόρου, καὶ πάλιν 

ἡ μὲν διττὴν ἔχουσα τὴν ἐξέτασιν ὡς εἶπον ἐπί τε τῆς 

τοῦ νομοϑέτου διανοίας καὶ τοῦ φεύγοντος; ἡ δὲ ἁπλῆ, .. 
διατί οὐδὲν ὁ νομοϑέτης προσδιωρισεν. 20 

Ο συλλογισμός " εἰ μηδὲν διαφέρει τὸ προσδιωρίσϑαι ἢ μὴ τῷ ἐγ. 
γράφῳ, ὃ καὶ ἄνευ ἐκείνου daily φανερόν. 

Σωπάτρου. 'O συλλογιᾳμὸς ἀπὸ τοῦ φεύγοντός 
ἐστι δεικνύναι πειρωμένου, ὅτι οὐδὲν' διαφέρει τοῦ διωρι- 
κέναι τὸν νομοϑέτην τὸ σιγῆσαι παντάπασι ᾿ φανερὸν γὰρ 25 

ἣν. διὸ οὗ προσδιωρίσατο. περιττὸν γὰρ περὶ τῶν πᾶσι 

φανερῶν᾽ καὶ ὁμολογουμένων προσδιορισμῷ κεχρῆσϑαιι: 

Μ αῤκελλίνου. ᾿Εὐϑὺς συνάψει τῇ ἑῆς δευτέρας 

διανοίας ἐξετάσει ὁ ὃ φεύγων τὸν συλλογισμὸν, λύων καὶ διὰ 
τουτοὺ τὸ μὴ προσδιωρισμένον, ὃ δὲ συλλογισμὸς τὰ διε- $0 

6 Ald. τὴν γνώμην. 7 Ald, προςδιωσισμόν. 
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τὴν qoe. ἐρεῖ γὰρ μιρδὲν διαφέρειν τὸ προσχεῦσϑιε τῷ 

ee, ἡ μή. xai γαρ μη προσεεϑὲν πᾶσ ἐστε φανεραυ. 

Ὃ ὅφες ὅτι πλώσεον διαφέρει, 

δ Zenárgorv. Toc φεΐγοντος χρησάμόνοε, τῷ cr2- 

:υγισμῷ, ὁ χατήγορος 00€ χθήσεταε. ἀποσροτόμενος τῷ 

ὕρῳ τὸν σιλλογχγισμόν" ἀεὶ γὰρ ἐναντία τὰ χε άζαεε TcrÍ- 

TG ἀλλήλοις xal ÀvTiXOV ϑάτερον ϑατέρου" τοῦ οὖν σεῖ- 

λογισμοῦ χατασχευάσαντος τὸ μὴ διάφορον τοῦ :εροσδι- 

40 ρίσϑαι ἢ μὴ, ὃ ὕρος τὸ διάφορον χατασχευάξεε 024) xai 

παντί λέγων διαφέρειν τοῦ πρυσδιωρίσϑαι ἡ μή. 

Μαρκελλίνου. “Συλλογισμοῦ εὑρεϑέντος ἄναγ- 

χαίως ἕπεται ὅρος" ἔστι δὲ ὁ ὅρος Ἶ, ὅτε πάμπολυν βια- 

φρει. χωρίζειν γὰρ ὁ ὅρος τὰ διὰ τοῦ συλλογισμοῦ συν- 

15 αγϑέντα. - 

890' 1j ἐντίθεσις. αὐτό ἐστι τὸ γεγονὸς, καὶ πλέον 8a γε φείγων ὃ ὦ 
* 

αὔτη. 

Σωπάτρου. 'H ἀντίϑεσις μετὰ τὸν ὅρον ἀπὸ τοῦ 
ἐεύγοντος γίνεται. ἀπὸ μιᾶς τῶν ἀντιϑετεκῶν πάντως 

20 λαμβϑανομένη κατὰ τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην, ἐν ἡ καὶ τὶ 
πλέον ἰσχύει ὁ φεΐγων. χαὶ τοιαύτῃ χρήσεται μεθόδῳ, 
οἵᾳ ? πρλλίκις εἰρήκαμεν. Ort ἡνίχα μέλλομεν λόγον διδό- 
ναι ὑπὲρ ὧν ἢ πεπράχαμεν ἢ συνεβουλεύσαμεν, Ógeilogety 
τὰ πρὸ τούτου ἐνόμενα αὐξῆσαι, καὶ οὕτω τὰ παρ᾽ qaem 

25 εἰσενδγκεῖν. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῇ ἀντιϑέσει ὁ φεύγων χρη- 

σεται" ἀντιστατιχὴ δὲ ἐνταῦϑα ἡ ἀντίϑεσις. ἀντιτίϑησι 

γὰρ εὐεργεσίαν ἀντιστατικῶς πλατύνων αὐτήν. δεῖ δὲ καὶ 
θετικῶς αὐτὴν μεταχειρίσασϑαν" ἀχόλουϑος γὰρ τῇ «w- 

1 ἔστι δὲ ὃ ὅρος Ald, am, 3 Ald. οἷα. 
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τιστάσει ϑέσις᾽ olov ὃτι ἕκαστος ὀφείλει ἐν οἷς δύναται 
ὠφελεῖν τὴν πόλιν. διαφέρει δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦτο, τὸ 
ἀντιστατιχὸν φημι, τῆς ἀντιατάσεως " ᾿καϑότι ἐν ἐκείνῃ 
μὲν τὸ πεπραγμένον πονηρὸν, " δὲ περίστασις * ̓ἀγαϑὸν, 

τὸ δὲ χαϑελεῖν τὸ τεῖγος πονηρὸν, τὸ δὲ ἐξελϑόντα νικῆ- 5 

σαι ἀγαϑόν. ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον. τὸ μὲν πεπραγμέ- 
vov ἀγαϑὸν, ἡ περίστασις δὲ πονηρόν. τὸ μὲν γὰρ ἄνε- 
λεῖν τὸν στρατηγὸν τῶν πολεμίων ἀγαϑὸν, ἡ δὲ περί- 
στασις τοῦ νόμου οἷον τὸ ῥῖψαι. τὴν ἀσπίδα πονηρόν. 
ἱστέον δὲ, ὡς ἐπίπαν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ xol τῆς διανοίας 

ἀντιστατιχὴ ^ εὑρίσκεταν ἡ ἀντίϑεσις" δεῖ γὰρ εὐεργέτη- 
μα δεικνύναι τὸν φεύγοντα, ἵνα ἔγῃ χώραν τὸ παραβε- 
βασμένον ῥητὸν παραχρούεσϑας τῇ toU εὐεργετήματος 
δικαιολογίᾳ e CN. 

Μαρκελλίνου. Μετὰ τὸν ὅρον ἡ ̓ἀντίϑεσις. αὕ-. 
τη δ᾽ ἐστὶ τὸ γεγονὸς καὶ πλεῖον ἐν αὐτῇ ὃ φεύγων ἔχει" 

ἐν μὲν γὰρ τοῖς πφοειρημένοις κεφαλαίοις πλεονεχτεῖ ὁ χτ- 
τήγορος τὸ ῥητὸν προβαλλόμενος" ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιϑέσεως, 

ine ἐνταῦϑα ἀντιστατιχή ἐστι, τοὐνάντίον πείσεται ὃ 

κατήγορος" διδξιόντος τὰ κατὰ τὴν ἀριστείαν τοῦ φεύ- 

γοντος, καὶ ἔχᾳφρασιν ποιουμένου. τῶν συμπιπτόντων xa, 

τὰ τὰς μάχας" ἰδιώτατον γὰρ τῆς ἀντιστατικῆς ἀντιϑέ- 

σεως ἢ τῶν γεγονότων ἔκφρασις... ὥσπερ yao. ὁ κατήγορος 
ἐδυσώπει 3 τὸν ἀχροατὴν τῷ δητῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 

40 

ὅ 

ὃ φεύγων τῇ ἐκφράσει τὴς ἀριστείας. ὅτε δὲ οὐ μόνον 35 

ἀντιστατιχῇ ἀντιϑέσει χεγρήμεϑα, ἀλλὰ καὶ ἑτέρᾳ πολ- 

,λάχις πρὸς τὴν ὕλην τὴν ὑποκειμένην, ἤδη μοι προείρη- 
4 ἢ 4 i] t ’ εἴ - 

ται. διο χαὶ τὸν TEzViXOV ἀξιον ϑανμασαι, οτι τοῦτο προ- 
, 3 y ! , ) ΙΝ ΄ 

ϑεωρήσας οὐχ ELTEV, ὅτι πάντως ἀντιστατικὴ ἔσται ἡ ἀν- 

1 Ald. ἢ δὲ περίστασις ——— τεῖχος πονηρὸν om. 2 
Àld, ἀντιϑετικ., ὅ Ald. ἐδυσώπῃ. 

i 
LI 

, τίϑεσιρ, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῦτο δέδωκε σκοπεῖν ἀντίϑεσιν εἰπὼν 30 
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τὸ γένος, ov διορίσας δὲ πρίαν ἀντίϑεσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
ὕλην ἐφ᾽ ἑκάστου προβλήματος τῷ διαιροῦντε καταλιπὼν 

σχοπῆσαι καὶ ϑεῖναι τὸ πρόσφορον. 

'H μετάληψις οἷον ἑτέρως ἔδει" καὶ ὡς ἐξὴν σοι ποιεῖν εὖ τὴν πόλιν, 

5 εἰ πραῃροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν. 

Σωπάτρου. δικαίως τοῦ φεύγοντος τὴν sUtQyt- 
, , ", ,?o e [4 

σίαν προτείνοντος, ὃ διώχων χρήσεται μεταλήψει, ἐν ἢ 
8 3 — Ν " , 9 ef 9 * 

τὸν τρόπον αἰτιᾶται TOU 'πραχϑέντος λέγων, ὃτε οὐχ ἔδει 
t —- , 1 3 -0? , 3 21 

τούτῳ τῷ τρόπῳ τὴν εὐεργέσίαν ἐνδείκνυσθαι, ἀλλ 
40 ἐξελϑόντα τοῦ τείχους οὕτω τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείξασθαι 

. 3 - 1 , , T , «t 
καὶ ὠφελῆσαι τὴν πολὲέν. χρήσεται δὲ ovrog ϑέσει, ὡσπερ 

ὃ φεύγων τῇ ἀντιστάσει« ἐκείνου γὰρ ϑετικῶς ἐπιχειροῦν- 
τος καὶ λέγοντος, ὅτε ἀνελθὼν ἔσωσα τὴν πόλιν xirÓv- 
γεύουσαν xci μέλλουααν ἁλῶναι ix τῶν πολεμίων, καὶ 
» , . , 23 - , , w» . - [1 » 7 

45 ἤδη ἐπικειμένων 2 τῷ télytL μόνος ἔσωσα" δεῖ yap ἕν otc 
E" L] , , 3 δύναταί τις ὠφελεῖν τὴν πόλιν xal τὸ xorvóv . οὕτως οὐν 

τοῦ φεύγοντος ἐπιχειροῦντος, ὃ διώκων ἀντεπιχειρήσει λέ- 
γων, ὅτι γρὴ ταῦτα ποιεῖν μὴ παραβαίναντα τοὺς κειμέ- 
νους νόμους, ἀλλ᾽ ὠφελεῖν τὴν πόλιν πειϑαρχοῦντα τοῖς 

, 3 ^ , "- , 4 [4 2 A 2 

30 διχαίοις αὐτῆς, χατωϑὲεν τοῦ τείχους ἐξιόντα, ano τῶν 
πυλῶν ἐπεχδρομὰς " ποιούμενον. 

᾿ Μαρκελλίνον. Ἢ τῆς ἀντιϑέσεως λύσις πρόδη- 
λος ἀπὸ τῶν προειρημένων περὶ ἀντιϑέσεως. πᾶσα γὰρ 
ἀντίϑεσις μεταλήψει λύεται" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ἑτέρως ἐχρῆν; 

25 οἷον ἐπὶ τοῦ ἀνελϑόντος ξένου ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ ἀρι- 

937 στεύσαντος" λέξει ὁ χατήγορος ὅτι ἑτέρως ἐχρῆν εὑεργέ- 

τεῖν καὶ ὡς ἐξὴν ὄντε σοι ξένῳ τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν, & γ8 
προῃροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν.. 

1 ἀλλ᾽ AM. om. 2AIld. ἐκικειμέψᾳ. δ Ald, i. 5x 
δρομάς. 
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Τὸ id τι, p ἐν τοῖς ἀνειϑετικαῖρ" πότορον. μεῖζον τὸ — 

ἢ τὸ. ἀδίκημα. καὶ ἔσει κοινὸν ἀμφοῖν. ' 

To πρός τι σύγκχρισίς ἐστι τοῦ ἀδικήματος καὶ εὕερ- 

γετήματος. ὃ μὲν yag φεύγων" t — 

λείπεε 5 

7v ἐμαυτοῦ ἀρετήν" καὶ Orí gU προσδιώρισεν ὁ νόμος. 
τὸ ποῖόν με γέρας αἰτεῖν δεῖ. ἀντινομία μὲν οὐχ ἔστε 
τοῦτο. ὅτι μηδὲ δύο ῥητῶν μάχην ἔγχει Ex περιστάσεως. 
οὐ γάρ στιν ἐναντίον τὸ χολάξεσθαι τὴν γυναῖκα τοῦ 

τυράννου" τῷ τὸν αριστέα αἰτεῖν δωρεάν. οὐδὲ ἐστί τις 10 

“περίστασις ἡ τοῦτο ποιόῦσα. “ἀλλὰ δεὶ ἀμφοτέρους τοὺς 

Φόμους διανοίᾳ λύεσθαι παρ᾽ ἑγος προσώπου, OU γὰρ τῷ 

μὲν ἑνὶ ῥητῷ ὁ ἕτερος χρῆται. ̓ ϑατέρῳ δὲ ὁ ἀντιλέγων, 

ὕπερ ψντὶνομίας οἰχεῖον, ἀλλ᾽. ἄμφω τὰ; ῥητὰ ep qotegot 

ἐξετάζουσιν, 0 μὲν" τῷ ῥητῷ χιχρημένὸς, 0 bi τῇ δια- 15 

ψοίᾳ. ; J 
0. n ΝΕ 

"Kal ἄλλως τ᾽ ἀνωνύμου, 

CH xaT δητόν' 7 νομικὴ στάσις γίνεται, οὐχ 

ὅταν ἁπλὼς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ᾽ ὅταν περὶ τὸ , ῥητὸν 

πᾶσα κινῆται ὴ ζήτησις, οὐ περὶ τοῦ κυροῦ "aot «vro, 20 

ἢ. μὴ, τοῦτο yaQ rig. ἐγγράφ οὔ πμαγματιχῆς ἀποδέδει-. 

xta, ἀλλ᾽. εἰ παραβίβασται 7. oU. . ὅταν δὲ τὴν διάνοιαν. 

τοῦ ϑέντος τῷ γεγραμμένῳ ἀντιτάττωμεν , Τότε πριοῦ- 

μὲν ῥητὸν καὶ διάνοιαν.  ('. Προβολῇ ῥητοῦ" xa- 
Aog τὸ ῥητοῦ προσέϑηκε, διίστας ̓  rag vouixag ἀπὸ τῶν 15 

1 Sequitur in Par. folium lum » unde folii. integri ja- 

cturam factam esse liquet, 2 Par. τυράνου. 5 0 μὲν — 

διανοίᾳ Ald. om., recepi ex Par. | 
1 Absunt haet a Par. — 2. Ald. ἀντιτάττομεν. Par. 2926. 

ἀντιτῴττωμεν. ὃ Ald. διστὰς. Pap. διΐστάς, 
) 

SM." 
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δεῖ παραβαίνειν ἢ μὴ, οὔτε ῥητὸν xoi Ouryous , οὔτε ἄν- 
τινομία συστήσεται, ἀλλὰ πραγματιχὴ χατὰ ῥητὸν xci 
διάνοιαν xul xat& ἀντινομίαν. Διόπερ ovrt Feuoriva 
οὔτε Myrgoqàres τῷ. τούτου ἐξηγητὴ πεισόμεϑα ἄντι- 

$ γομεχὰ λέγουσιν εἶναι τὰ ξητήματα ἐχεῖνα" τῆς μὲν, χα- 

τὰ δύο νόμους τόδε" νόμος τὸν ἀποχήουχτον μὴ μετ- 

€^» τῶν παΐρψων καὶ νόμος τὸν ἐπιμείναντα χειμα- 
ξομένῃ ** xai ἑξῆς" τῆς δὲ χατὰ ἕνα νόμον ἀντινομίας 
τόδε". νύμος τὴν βιασῦ εἴσαν. ἢ γάμον ἢ ϑάνατον ai- 

40 ρεῖσϑαι τοῦ, βιασαμένον *? xal ἑξῆς" ἑχατέρῳ γὰρ rov- 
των βουλὴ πρόχειται, «πότερον dei. napgaffe yas νόμον 
7 ποῖον μέρος νόμου" ἐχρὴν δὲ, ὡς ἔφαμεν ἤδη, πα- 

ραβεβάσδαι, διὸ 153 ταῦτα μὲν πραγματικῆς κατὰ ἀντι- 
γομίαν ἐρσῦμεν τὰ ζητηματα" παράδειγμα δὲ ἀντινομίας 

15 τῆς xarà Qvo νόμους ἔστω τόδε νόμος τὸν μὴ ϑάψαντα 
, τὸν αὐτοῦ πατέρα τῆς πατρῴας ἐλαύνεσθαι χώρας τῶν 

ἐχείνου ** μηδενὸς μετασχόντα, καὶ νόμος τὸν ἀποδό- 

μενον τὰ ὅπλα ἄτιμον tiva πένης τις τελευτήσαντος 
αὐτῷ τοῦ nar gg ἀποδόμενος. τὰ ὅπλα ἔϑαψε τὸν πα- 

20 τέρα χαὶ ὑπάγεται ἑκατέρῳ τῶν, νόμων: τῆς δὲ κατὰ 

(tva vouov ἀντῳ"εμίας παράδειγμα τόδε", νόμος τὸν λυ- 
πήσαντα τοὺς αὐτηῦ πατέρας, εἰ τελευτήσειεν" ἄταφον 
μένειν", ἔχων. Tig. γυναῖχα καὶ υἱὰν ἀπεδήμησεν, ὑπὸ xa- 

χκατᾳποντισταῖς γενόμενος ἐδήλωσε τοῖς. οἴχον περὶ Àv- 

45 σέως" 7 γι r) συνεχὼρ ἐντυγχάνουσα τοῖς γράμμασι xal 

óa- - 4 * 
8 LI 2. . M 

1 L] 

Ven. πρότερον: i 10 Ven. xol sperare gota ἀντ. 11 

Ven. addit: vy? δεσπότην εἶναι αὐτῆς" ἀποκήρυκτος ἐπέμεινεν dy 

χειμαζομένῃ πωτρῴᾳ vgi, καὶ ἀβιοὶ δευπότης εἶναι αὐτῆς" εἴργει δέ 

Trg, ὡς πατρῴας" τῆς δὲ xara ἴρὰ »/ T. À. ^ 11 Ven. addit: 

δύο τις κόρας xarà: τὸν αὐτὸν ἐβιάσατο, καὶ ἢ μὸν γάμον αὐτοῦ, 

j| δὲ 'ϑάνατον αἱρεῖται " ἐν ἑκατέφω γάμ τούτων. (Ald. - τούτῳ). 

f$ Ven. διόπερ," 14 "Ven. μηδενὸς τῶν ἐκεύρον.. 
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δαχρύουσα τῶν ὄψεων ἐστερήϑη ̂  καταλιπὼν ὃ παῖς πα- 
ρὰ τῇ μητρὶ τὴν οὐσίαν καὶ πρὸς τοὺς χαταποντιστὰς 

ἀπελϑὼν ἀντέδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ πατρός" ἐν δεσμοῖς 

ὧν ἐτελεύτησεν; ἐῤῥίφη χατὰ τῆς θαλάσσης, προσηνέ- 

χϑη τοῖς αἰγιαλοῖς τὼν πατέρων τὸ σῶμα, καὶ ὁ μὲν δ 

πατὴρ βούλεται ϑάπτειν , 7 δὲ μήτηρ ἀντιλέγει" ἐν- 

ταῦϑα γὰρ τὸ μὲν κατὰ τὴν μητέρα μέρος παραβέ- 

facra," λελύπηται γὰρ κατ᾽ αὐτοῦ ὡς τυφλὴν χαταλι" 

πόντος, τὸ δὲ χατὰ τὸν πατέρα σῶόν ἔστιν. 

Σωπάτρου. Μετὰ τὸ ᾿ῥητὸν xol τὴν διάνοιαν 7) 40 
ἀντινομία ἐτάγη" καὶ τοι ἐν τῇ μεϑόδῳ μετὰ τὸ ῥη- 

τὸν καὶ τὴν διάνοιαν ὁ συλλογισμός" ἀλλά φαμεν., ὡς 

ἀμφότερα οὐχ ἀλόγως" ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν ὃ συλλογισμὸς 

πρὸ τῆς ἀντινομίας, καϑ' ὃ τε κοινωνοῦσιν αὗται αἱ στά- 
σεις, ἅτε δὴ περὶ ἕν ῥητὸν ἀμφοῖν ἐχουσῶν τὴν ζή- 46 
τησιν ἐνταῦϑα δὲ τὴν ἀντινομίαν πρὸ 15 τοῦ συλλογε- 

σμοῦ τέϑειχεν, ἐπειδὴ , ὡς καὶ αὐτός φησιν ὃ τεχνικὺρ, 

ὡσπερεὶ 156 διπλοῦν ἐστι ῥητὸν καὶ διάνοια 7 ἡ ἀντινο- 
μία" xal ἔδεν τοῦ ἁπλοῦ τεϑέντος ἑπαχϑῆναε xol τὸ δὲι- 
πλοῦν" καὶ ἔτι dy μὲν τῇ ἀντινομίᾳ νόμοι εἰσὶν οἱ ἐξ- 29 
εταζόμενοι, ἔν δὲ τῷ σύὐλλογισμῷ ἡ γνώμη τοῦ ῥητοῦ 
ἐστιν ἢ ἐξεταζομένη" ἔδει οὖν τὴν τοῦ τελείου ῥητοῦ ζή- 
τησιν προταγῆναι τῶν περὶ τὴν γνωμὴν τοῦ ῥητοῦ τὴν 
ζήτησιν ποιουμένων" ἀλλ᾽ εἰ διπλοῦν ἔστε ῥητὸν xal 
διάνοια ἡ ἀντινομία, τί δήποτε μὴ εἶδος τάττοιτο 13 25 
ῥητοῦ καὶ διανοίας, ὥσπερ στοχασμὸς διπλοῦς, xol ὅρος, 339 
ἀλλὰ καϑ'᾽ αὑτὴν στάσις" ἐροῦμεν οὖν, ὅτε ἐχεῖ μὲν οἷ- 
ον ἐν στοχασμῷ καὶ ὅρῳ x&v ἔχωμεν εἶδος διπλοῦν, 

ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς στάσεως τὸ ἴδιον σώξεται" ἐν στο- 
χασμῷ μὲν xoi ἁπλῷ καὶ διπλῷ τὸ ἄδηλον" ἐπὶ δὲ ῥη- 49 

15 Ald. πρὸς τοῦ συλλ. τέθηκεν, 46 Ald. ὥσπερ &. — 17 
Ald. διάνοιαν. 18 Ald. τάττοι τό, —- , 

BHRhetor. IV. — 92 
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ἐστιν διῶ τε CuApuip, ἀλλα διωψαφον" So mis mp ὡς. 

zo» z«s Oucbeee παροΐαφσεν ἔχεε πανία; φξησυξ, ἐν dd 

ὠφνεινυμώς TOUATUP οἰ δέν" UE Duo Prae XM τὴν 

b μων AQULY μωχομένων, ὦ μὲν ἀναιφεῖξα:ι, ὦ δὲ Gm -AEen. 
μένας χγφη, €. 0U μώνον TOMOS SEHAIGEN JCÇç. 
eiie Xt "yéoserte xe προσου φόσρατα 2 δ ecxAan; 
πώρεα Qna οὐχ ὅτε δὲ ἢ »ύμοε { τηπόσματα max. 
P777! τῆς «ἔτής πόλεως ἐναντία ἐσεῖν — καῖτο «p 

49 c2 μέων σενίστησε πολετείων, ἀλλα μὴ ἐναντίων GUT 

ἐξκ περιστάσεως ἡ ἐσαντιότη;; ἀναφαίνεται" ἐξ vosasv μὲν 
οὖν ἐντινομέαν χαὶ ὁ τεγνεζο; ἐδίδαξεν vmc;, ἐκ w»- 
“ἐσμάτων δὲ atra ἐσιέσαντο “4ϑηναξοε τοῖς φεῦ- 

γυυσιν͵ ᾿ϑλυνθϑίων πολετείαν΄ εἰσιόντες ἐχεῖῶνοι πλεῖστα 

4 ἀνδράποδα βάργδαρα εἰσήγαγον“ ἦν δὲ ψήφεσμα munr- 

σῶν τὸν εἰσάγοντε βάρβαρα ἀνδράποδα πλείων τῶν τρι- 
ὧν ἐν δισμωτηρσίῳ εἶναι, ἔστ᾽ ἄν ἐπιδείξῃ *9 τοὺς ταῦ- 
τα βουλυμένους ew10a0Pas* οἱ ἐπὶ τοῦ λιμένος τισῶς 
ἐνέβαλον τῷ 35 δεσμωτηρίῳ, οἱ λοιποὶ ?* ἀνέζευξαν ταὶ 

20 χρίνονταν' ἐνταῦθα γὰρ δύο ψηγισμάτω» εἰσὶ paras, 
τῶν uly προβαλλομένων τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεῖν xara τὸ 
ψήφισμα πράττειν, τῶν δὲ τὸ γεγενῆσθϑαε αὐτοὺς πολέ- 
τὰς καὶ μὴ bv ἐμπορίᾳ ?! χατάγειν" γίνεταε δὲ xoà 
ἀπὸ ἑτέρων ῥητῶν xal διαϑηχῶν, ὡς ἐπὶ τούτου" δια- 

35 τιϑθέμενός τις ἐκέλευσε δοϑῆναι τῷ φίλῳ τὴν ϑυγατέρα" 
πρὶν δοθῆναι ἀριστεύσας τις αἰτεῖ αὐτὴν εἰς γάμον, 
καὶ ἀμφισβητοῦσιν" ἐνταῦϑα διαϑήχης καὶ νόμου ἐστὶν 
ἁμιρισβήτησις * καὶ ἑνὶ λόγφ' 0» τρύπον ἐπὶ τὼ ῥητῷ 
καὶ τῇ διανοίᾳ πᾶν ῥητὸν ποιεῖ χαὶ διάνοιαν, κἄν δια- 

80 θήκη κἂν κήρυγμα κἄν ψήφισμα χἂν O τι δή ποτε οὖν, 

τούτῳ τῷ τρύπῳ καὶ ἡ ἀντινομία“ εἴδη δὲ αὐτῆς κατὰ 

19 Ald, ἐπιδεῖξαι. 20 Ald, ἐπὶ τῷ δισμ. — 31 Ald. λι- 

sol. 22 Ald. ἐπεμπορίω. 
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τὸν Ἑρμογένη δύο" ἕν μὲν, ὅτ᾽ ἄν δύο ῥητὰ ἐναντία 
ἀλλήλοις ὦσιν ἐχ περιστάσεως, ὡς ἐπὶ τούτου" τοῦ ὑπερ- 

ασπίσαντος τὴν τοῦ ὑπερασπισϑέντος οὐσίαν εἶναι, xol 
τὸν ἀποκχήρυχτον μὴ μετέχειν τῶν πατρῴων" ἀποχήρυ- 
χτος ὑπερήσπισε τοῦ πατρός" καὶ ἀξιοῖ κατὰ νόμους δὲε- 8 
σπότης εἶναι τῆς οὐσίας" καὶ καϑ᾽ ἕν ῥητὸν eig. δύο 
τεμνόμενα" ὡς ἐπὶ τούτου oU xol ὁ τεχνιχὸς τίϑησι, 

τῶν δύο κορῶν τῶν βιασϑεισῶν ὑπό του, χαὶ τῆς μὲν 

γάμον, τῆς δὲ ϑάνατον αἱρουμένης τοῦ βιασαμένου" 
περὶ δὲ τούτου κἂν τῇ μεϑόδῳ εἴρηται, ὡς διὰ τὸ ἰσά- 130 

ζειν ἀσύστατόν ἐστιν" ἴσως δ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἑτέρων εὑρεϑείη 
᾿ παράδειγμα, τῶν σπανίων δὲ τὸ πρόβλημα. 

Ἢ ἀντινομία ἔστι μὲν οἷόν τι διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοια, dg κἂν 
εἴ, μεϑόδῳ, xaO" ἣν ἐπέγνωμεν τὰς στάσεις, ὡρισάμην" καὶ τοῖς 

σλείστοις ye κεφαλαίοις κοινωνεῖ τῇ στάσει ταύτῃ διπλοῖς δηλαδὴ 415 

. ψινομένοιφ᾽ ἔχει δὲ τι καὶ ἴδιον ὡς φανεῖται “ οὑτωσὶ δὲ διαιρήσεις, 

προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ, ἑτέρᾳ. προβολῇ ῥητοῦ, καὶ πάλιν. ἑτέρᾳ 

διανοίᾳ " τῶν δὲ ἐφεξῆς κεφαλαίων τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκλεί- 

σπει, διὰ 10 ἰσάζον" οἷον ἕπεται μὲν τούτοις, ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ 

διανοίᾳ τὸ μὴ προσδιωρίσϑαι. καὶ ἣ ἑτέρα διάνοια τοῦ νομοθέτου" 20 

καὶ ὃ συλλογισμὸς καὶ ὃ πρὸς αὐτὸν ὅρος " ἰσάζειν δέ πως δοκεῖ 

ταῦτα ἐπ᾽ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν παραπλησίως λέγεσθαι δυνάμενα" 

καὶ χαλεπὸν αὐτοῖς χρήσασθαι δυνηϑῆναι" τὰ μέν τοι μετὰ ταῦτα 

κεφάλαια δῆλά ἐστιν, ἀντίϑεσις, μετάληψις, πρός τι, ὅρος βίαιος, 
$ ϑέσις, * ἑτέρα μετάληψις, ἀντίληψις, εἶτα ποιότης καὶ γνώμη. 25 

Σωπάτρου. ἢ διαιρεῖται, φησὶν, ἡ ἀντινομία wt« 
φαλαίοις τοῖςδε" προβολαῖς δύο, τὴ μὲν τοῦ κατηγόρου, 

τῇ δὲ τοῦ φεύγοντος" διανοίαις δύο. οἱ δὲ προσδιορι- 
σμοὶ, φησὶ, ? καὶ αἱ δεύτεραι διάνοιαι, ὅροι τε καὶ συλ- 
λογισμοὶ διὰ τὸ ἐσαζειν * ἐχλείπουσιν, ἀντιϑέσει συγγνω- 30 

4 ἢ ϑέσις. Par. om. 3 Ven. haec Syriano tribuit: in- 

cipit: διαιρεῖται, δὲ ἢ ἄντ, — 3 φησὶ Ven. om. 4 Par. ἐξισά- 

Dur. 
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340 μονικῇ ἢ 5 ἀντιστατιχῇ, μεσαλήψει, τοῖς πρός τι διπλοῖχ' 

ὧν τὸ μὲν σύγχρισιν ἔχει, τὸ 9 δὲ τὸ περιέχον ἐξετάζει 
xal τὸ περιεχόμενον" ὡς iml τοῦ ἀποδομένου τὴν πανο- 
πλίαν καὶ ϑάψαντος τὸν πατέρα" ἐρεῖ γὰρ ὃ φεύγων, 

5 ὡς ϑάψας μὲν τὸν πατέρα διὰ τοῦ ἀποδόσϑοι τὰ ὅπλα, 
πάλιν ἑτέρων εὐπορήσει 7 ῥᾳδίως" ἢ TQ σώματε χαμὼν 
ἢ φίλων χαρισαμένων" ἄταφον δὲ περιϊδὼν οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς 
πατρίδος. ἔτε μένειν ἠδύνατο" ὥστε ὃ μὲν περὶ τῆς τα- 
φῆς νόμος περιέχει τὸν περὶ τῶν ὅπλων, ὃ δὲ περὶ τῶν 

40 ὅπλων ὑπὸ τοῦ ἑτέρου περιέχεται, βιαίῳ ὅρῳ, μεταλή- 
ye ὃ ἐπὶ πρόσωπον. 

Μαρκελλίνου. llave ἀχριβῶς ὃ τεχνιχὸς προσ- 
ἐϑηχε τὸ οἷον" ov γὰρ ὄντως διπλοῦς ῥητὸν καὶ διά- 
yoix ἐστιν ἢ ἀντινομία, ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν διαίρεσιν 

45 τῶν χεφαλαίων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν ἐφεξῆς, c ὅτι 
κοινωνεῖ τῇ στάσεε TQ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ, δῆλον ὃ OT; 

τοῖς κεφαλαίοις, διπλοῖς δηλαδὴ γινομένοις" δύο γὰρ ὄν-- 

των τῶν ἐμπιπτόντων ᾿ῥητῷ διπλᾶ ἐστι τὰ χεφάλαια" 
διαιρεῖται δὲ ἡ ἀντινομία κεφαλαίοις τοῖρδε, προβολῇ ῥη- 

20 τοῦ, διανοίᾳ " εἶτα ἕπεται τὸ ip] προσδιωρίσϑαι, ὡς ἐν 
τῷ ἰδητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ εἴρηται, εἶτα ἑτέρᾳ διανοίᾳ τοῦ 
νομοϑέτου, ὅρῳ καὶ συλλογισμῷ" ἀλλὰ τὰ δύο ταῦτα 
ἐχλείπει διὰ τὸ ἰσάζειν" μετὰ ταῦτα ἐμπίπτει ἀντίϑεαις» 
μετάληψις, πρός τι, ὅρος βίαιος ; , ἑτέρα μετάληψις " 

45 ποιότης καὶ γνώμη. 

Ἴδιον δὲ ἀντινομίας κεφάλαιον παρὰ τὴν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ διαΐ- 

gui» ἣ περὶ τοῦ πότερον περιέχει καὶ πότερον περιέχεται τῶν ῥητῶν * 
ζήτησις" οἷον ποτέρου γενομένου μηδέτερον ἀναιρεϑήσεται τῶν ῥη- 

τῶν" ὅπερ κεφάλαιον μετὰ τὸ πρός τι τεϑήσεται" ἀπὸ à τοῦ πα- 

δ ἢ Ven. om, 6 Ven. τὰ δὲ, 7 Ven. εὑπορίσε. 8 

Ven. τῇ ἐπὶ πρόσωπον. Sequitur caput περὶ συλλογισμοῦ pP. 544. 

Ald, 4 Ald. 5 ῥητῶν. 

an ͵ 
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ραδείγματος ἔσται φανερὰ πάστα, οἷον ἀποκήρυντος μὴ μετεχέτω τῶν 
 matQuioy καὶ à ἐπιμείνας χειμαζομένῃ νηὶ δεσπότης ἔστω τῆς νεώς" 
ἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαξομένῃ πατρῴᾳ "ir, κωλύεται δεσπόζειν 9 

αὐτῆς 3| προβολὴ τοῦ (nro , ἀποκηρύκτῳ ὄντε GOL OU ! μέτεστι 
τῶν πατρῴων. i $ 

M αρκχελλίνου. ᾿Ιδιόν ἔστι, φησὶ, χεφάλαιον πα- 
ρὰ τὰ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ τὸ πότερον περιέχει τῶν én- 

τῶν καὶ πότερον περιέχεται , οἷον ποτέρου τῶν ῥητῶν 
κρατήσαντος οὐδὲ τὸ ἕτερον ἀναιρεϑήσεται᾽" πολλὴ δὲ 
ἡ τοῦ χεφαλαίου δύναμις, καὶ προσάγεσθαι τὰν ἀχροα- 10 
τὴν ἱκανωτάτη, ἐπειδὴ πολλὴν ἔχειν εἰκὸς τὸν διχαστὴν 

τῶν νόμων πρόνοιαν" δυσδιάχριτον δὲ αὐτῷ τὸ ὑποκεί- 

μένον" κινδυνεύει γὰρ ἕτερον παραβῆναι τῶν νόμων 
ἀναγκαίως" εἴ τις γὰρ τῶν δυοῖν ἀντιδίχων ἐπιδείξειεν, 
ὡς τοῦδε χρατήσαντος τοῦ νόμου οὐδὲ ὃ ἕτερος ἀναυ- 15 
οεἴται, δῆλον ὅτι πᾶς αὐτῷ δικαστὴς προστεϑήσεται. 
ἀπὸ δὲ τοῦ παραδείγματος" ϑέντες, φησὶ, τὸ πα- 

ράδειγμα ἕχαστον τῶν κεφαλαίων σαφῶς διεξέλθωμεμ" 
τέϑειχε γοῦν τὴν προβολὴν μετὰ τὸ παράδειγμα, 3j τις 
ἐστὶν αὕτη" ἀποκηρύχτῳ σοι ὄντι, * φησὶν, οὐκ ἔξεστι 20 
μετέχειν τῶν * πατρῴων" τοῦτο δὲ οὐχ ἁπλῶς ϑήσομεν, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἤδη εἰρήκαμεν μετὰ τῆςδε οὔσης κατασχευῆς 
καὶ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ νόμου, τοῦτο γὰρ ἰσχυρὸν καὶ 
μάλιστα δνσωπῆσαιε δυνάμενον. . 

«H διάνοια τότε Ὁ λέγει δήπουθεν, ὅταν ὥς κληρονομήσων, 3 ὅταν 25 

ὡς διαδεξόμενός τι τῶν τοῦ πατρὸς κατὰ τοὺς περὶ τῶν παίδων vó- 

μους ἀντιποιῆταί τις" οὖχ ὅταν ὡς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήχων᾽ 

εἶτα ἕπεται ἢ 3 ἑτέρα προβολὴ τοῦ νόμου" οἷον ἄλλως τε καὶ OF, 
&» γύμος τοῦτο σαφὼς διδῷ, τὸ κύριον εἶναι τὸν ἐπιμείναντα 

τῆς νεώς, vote 30 

᾿Σωπάτρου καὶ Μαρχελλένου. HH διάνοια τοι- 

2 Ald. δεσπότειν. 5 Ald. ὅτι, — 4 Ald, τόν. / 
Ἢ Ald. τοῦτο. — 2 Par. κληρονόμος ὦν, ὃ ἢ Par. om. 
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αὐτὴ τις ἔσται" τότε, φησὶ, κωλύει μετέχειν τῶν πα- 
τρῴων, ὅτ᾽ &v μὴ * χειμαζομένῃ τις ἐπιμείνῃ" ὅτ᾽ ἂν 
ὡς κληρονόμος ϑέλῃ μετέχειν xoi χύριος, οὐχ ὅτ᾽ ἂν ὡς 
ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήγων" οὕτω γὰρ σώζεται διπλῆ 

δ διάνοια, ὥσπερ εἰρήχαμεν, αὐτοῦ τε TOU φεύγοντος καὶ 
τοῦ νομοϑέτου" τὸ μὲν γὰρ διορίζειν πότε καὶ πῶς χω- 
λύει μετέχειν 5 τῶν πατρῴων τῆς τοῦ νομοϑέτου γνώ- 

841 μης ἐστίν᾽ τὸ δὲ προσϑεῖναι, οὐχ ὅτ᾽ ἂν ὡς ἀλλότριος 
καὶ μηδὲν προσήχων, δῆλον ὅτι τῆς αὐτοῦ τοῦ χρωμέ- 

᾿αὐ νου" εἶτα ἕπεται ἡ ἑτέρα προβολή" λύσας, φησὶν, διὰ 

τούτων ὃ φεύγων τοῦ διώχοντος τὸ ῥητὸν ἐπάξει τὸ oi- 
κεῖον ῥητὸν πιϑανῶς προοδοποιήσας «τὴν εἰσαγωγὴν διὰ 
τῆς διανοίας," καὶ λέγων οὕτως" ἄλλως τε καὶ ὅτ᾽ àv 

νόμος τούτῳ διδῷ τὴν παῤῥησίαν" παραπλησία δὲ κἀν- 
46 ταῦϑα ἡ τοῦ ῥητοῦ προβολὴ, ὅτι ὁ νόμος βούλεται τὸν 

ἐν τῇ νηΐ χειμάσαντα δεσπότην εἶναι τῆς νηός" 5 εἶτα 
ἕπεται ἡ 7 ἑτέρα προβολή᾽ λύσει μὲν ὁ ἀποχήρυ- 
χτος, φησὶ, πρῶτον τὴν προβολὴν τοῦ ῥητοῦ τῇ δια- 
voig, ἔπειτα xol τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ προσάγεται ῥητὸν τὸ 

30 χελεῦον δεσπότην εἶναι τῆς νηὸς τὸν ἐναπομείναντα χει- 

μαζομένῃ νηΐ "ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἀντεγκληματικοῖς στο- 
χασμοῖς προτάττειν μὲν τὴν ἀπολογίαν, εἶτα ἐπάγειν τὴν 
κατηγορίαν προσῆχεν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς ἀντινομίαις πρῶ- 

τὸν μὲν τοῦ ἐναντίου τὸ ῥητὸν λύειν χρὴ, μετὰ ταῦτα 
ἐχεῖον ἐπάγειν" μᾶλλον γὰρ οὕτως αὐτὸ Ó ἀχρο- 
οδέξεται. 

ἥ ἑτέρα διάνοια, ἀλλὰ τηνικαῦτα δίδωσιν, ὅτ᾽ ἂν μὴ πα- 
τὸ κτῆμα, ὅτ᾽ ἂν ἀλιότριον, ὅτ᾽ ἂν μὴ ἀποκήρυκτός vus 

ἢ, ὅτ᾽ ἂν μὴ νόμῳ εἰργόμενος. 

wmátgov. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὅτ᾽ ἂν ἀποχήρυχτος ἢ ὁ 

14, μετέχει. 5 Ald. μετέχει 6 Ald, νηώς. 7 Ald, 
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ἐξέτασιν εἴπομεν, ὅτι δύο κατ᾽ αὐτὸν εὑρίσχεται , xai 
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πατρῴας γηὸς ἀντεχόμενος" ἰστέον δὲ, ὅτε οὐχέτι δι- 

πλὴν οὕτω ποιεῖται τῆς διανοίας τὴν ἐξέτασιν, ὥσπερ € 
"ἕτερος, ἀλλὰ μύνῃ τῇ τοῦ ναμοϑέτου ἀρκεῖται. τίς οὖν 
ἡ αἰτία, ἐν τῷ περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας λόγῳ παρεστή- 
σαμεν" * ἐχεῖ γὰρ τούτου χάριν διπλῆν τῆς διανοίας τὴν 5 

vóuog ἀντιπίπτων, καὶ πρᾶξις παρὰ τὸ δέον δοχοῦσα ) 

πεπρᾶχϑαι, παράνομος γάρ" διόπερ ἀναγκαίως ἀμφότερα 
ϑεραπεύων ὃ φεύγων χρήσεται τῇ διανοίᾳ, τὴν μὲν: τοῦ 

γομοϑέτου περὶ ῥητὸν παραβαλλόμενος, τὴν δὲ τοῦ 10 

φεύγοντος αὐτοῦ περὶ τὴν πρᾶξιν») μεϑ' ἧς διανοίας τό- 

δὲ τι πεποίηκεν" ἐνταῦϑα δὲ οὗ συμβαίνει τὰ δύο" διὲ 

καὶ μιᾷ τῇ διανοίᾳ χρήσεται ὃ τὸν ἀποχήρυκτον ἔχειν 

τὴν ναῦν κωλύων, ὡς αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἀδιχῶν, ἕτερον 
δὲ χωλύδιν ἐπιχειρῶν; μόνην οὖν τὴν τοῦ νομοϑέτρυ προ- 15 
βάλλεται" τὴν δὲ πρὸς τὴν πρᾶξιν οὐδὲ τὴν. ἀρχὴν πα- 
ραλήψεται" οὐδὲν γὰρ αὐτῷ παράνομον πέπραχται᾽ ὧσ- 
τε χρῆναι αὐτὸ: τῇ διανοίᾳ χωλῦσαν" τῷ γὰρ μῇ πεπρα. 

γμένῳ τοὐναντίον θαῤῥεῖς 

Elra ἔστε τὸ μὴ προσδιωρέσθαε" ác à ἕτερος ἂν χρήσηται, καὶ τῷ 20 

ἑτέρῳ ἐστὶ χρήσασϑαι καὶ ἰσάζεν' τάχα δ᾽ ἄν τις αὐτὸ καὶ μεϑο- 

δεύσειε διαιρῶν" νῦν δὲ ἡμεῖς οὐ διαιροῦμεν: ἀλλὰ τὰ κεφάλαια 

δείκνυμεν, καὶ ἔστε φανερά  ἀκολούϑως δὲ τούτῳ T κεφαλαίῳ xai ' 

ὁ ὅρος καὶ ὃ συλλογισμὸς ἰσάζξει. 

“Σωπάτρου. Τᾶαῦτα διὰ 1 τὸ ἰσάζειν ἐχλείπει" μά- 25 
ταιον ? γὰρ τὸ λέγειν ταῦτα, ἐν οἷς οὐδὲν πλέον τῶν av- 
τιδίχων εἰσοίσομεν" οὐ μὴν χαϑᾶπαξ ἀναιρεῖ τὸ κεφά- 
λαιον ὃ τεχνικὸς, ἀπείρου οὔσης τῆς τῶν πραγμάτων 
ὕλης" καὶ ὅτι πολλάχις ἐμπεσοῦσά τις βραχεῖα παραλλαγὴ 

| δίδωσι τῷ ἑνὶ χρήσασθαι" εὑρίσχεταν δὲ διαφορὰ κατὰ 30 

1 Ald. παρετήσαμεν. — 2 διὰ Ald, οι, 3 Ald, μᾶλλον. 
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φύσιν" οἷον ἐκεῖνο μὲν ὡς κομιδῇ καταφανὲς εἰκότως οὐκ 
ἐδεήϑη τοῦ προσδιορισμοῦ" τοῦτο δὲ ὡς μὴ ὁμολογουμέ- 
vov τῆς προσϑήχης ἐδεῖτο; συνεκλείψει δὲ καὶ ὁ συλλο- 

γισμὸς, ἕπεται γὰρ καὶ οὗτος τῷ μὴ προσδιωρίσϑαι. 4 

B'H μέντοι ἑτέρα διάνοια, 9 ἐστι γνώμη τοῦ νομοθέτου, διαφόρως 
ὑφ᾽ ἑκατέρου μέρους ἐξετάζεται ἐπ᾿ ἀμφοῖν τοῖν νόμοιν.. οἷον διατί 

τὸν ἀποκήρυκτον εἴργει ὃ νομοϑέτης τῶν πατρῴων" ὃ μὲν διώχων 
ἐρεῖ, ὅτι νομίσας 1 oix ἄξιον εἶναι τὸν ἀπηχϑημένον τῷ mergi 

. τῶν ἐκείνου τινὸς μετέχειν, ὃ δὲ φεύγων olg" ἀλλ᾽ ἵνα καὶ καϑ᾽ 
40 αὑτοὺς πονοῦτες καὶ παραβαλλόμενοι τοῖς κινδύνοις κτᾶσϑαι ἄναγ- 

κάζωνται, καὶ τὴν βλακείαν δι᾽ ἣν ἀπεκηρύχϑησαν καὶ τὴν τρυ- 
φὴν ἀποϑῶνται, ὃ νῦν ἐγὼ πεποίηκα ἐπιμείνας τῇ νηΐ" πάλιν δια- 
πὶ δίδωσι τῷ ἐπιμείναντι 3 τὴν ναῦν, ἵνα δὴ καρτεροῖεν πρὸς τοὺς 
κινδύνους οἱ πλέοντες ἢ ὅ τι ἂν εὑρίσχωσιν" πολλάκις δὲ διεμαρτυ- 

46. φάμην, ὡς οὗ διαιρῶν λέγω viv, ὅσον δὲ πρὸς ἔνδειξιν τῶν 
»»εφαλαίων ταῦτα ἐκτίϑεμαι. 

Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἡ ἑτέρα διά- 
vois ἡ γνώμη ἐστὶ τοῦ νομοϑέτου, φησὶ, διαφόρως ὑφ᾽ 
ἑχατέρου μέρους ἐξεταζομένη πρὸς τὸ συμφέρον" ὃ μὲν 

30 γὰρ διώκων ἐρεῖ, ὅτι διὰ τοῦτο ἐλαύνει τοὺς ἀποχηρύ- 
xrovo τῶν πατρῴων ὃ νόμος, καϑάπαξ ἡγησάμενος ἀνα- 

ξίους εἶναι τῶν πατρῴων μετέχειν" ὁ δὲ οὐ διὰ τοῦτό 
φησιν, ὅπερ ὃ κατήγορος λέγει, ἀλλὰ συνεϑίζων αὐτοὺς 

» διὰ τούτου βελτιόνων ἐρᾷν ἐπιτηδευμάτων xci μονονουχὶ 
45 παραινῶν τὴν τρυφὴν ἀποϑέσϑαί, δι᾿ ἣν ἀπεκηρύχϑη- 

σαν, καὶ τῶν καλῶν ὀρέγεσϑαι" καὶ πονοῦντας xoi τῷ 

σώματι παραβαλλομένους εὐπορίαν συνάγειν" καὶ. ὥσπερ 
οστάττοντι τῷ νόμῳ πείϑεσθαι" παραπλησίως δὲ καὶ 

Vd, προσδιωρίσασϑαι. 
1 Ald, νομήσα. — 2 Ald. τὸν ἐπιμείναντα. Par, πάλιν διατί 

wc: τῷ ἐπὶ τὴν γαῦν ἵνα om., manu recentiori ad marg. ad- 

la sunt, 
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ἐπὶ τοῦ 7 ἑτέρου τὴν τοῦ νομοϑέτου γνώμην ἐξετάζουσιν 

ἀμφότερον" διατί δίδωσιν ὃ vouog τὴν ναῦν τῷ ivamo- 

᾿μείναντε" ὅτι βούλεται, φησὶ, τοῖς κινδύνοις ἐγκαρτερεῖν 

τοὺς ἐχπλέοντας xal μὴ τοῖς φόβοις εἴκειν ? ῥᾳδίως, μηδὲ 

τῶν νηῶν καταφρονεῖν" ' ταῦτα μὲν ὁ ἀποχήρυκτος" àxo- 5 

λούϑου δὲ ὄντος καὶ τὴν ἑτέραν ἀποδοῦναι γνώμην παρ- 

ἤχεν 0 τεχνικὸς ἐπιμαρτυράμενος ; ὡς οὐ διδλεῖν αὐτῷ 

τὰ νῦν πρόχειται" ἔστι δὲ 7 ἑτέρα, ὅτι διάπειραν ὁ 0 νό- 

μος τῆς ἑχάστον τῶν πλεόντων γνώμης ποιοΐμενος ὧσ- 

πὲρ δέλεαρ τὴν ναῦν προσέϑηχε τοὺς παντὸς χέρδους 10 
ἡττωμένους ἐλέγχειν βουλόμενος, οἱ πάντα ἐθέλουσιν 
ὑφίστασθαι πλεονεξίας ἕνεκα. 

*H δὲ ἀντίϑεσις διπλῆ παρ᾽ ἀμφοῖν, οἷον ἀλλ᾽ ἀποκήρυκτος εἶ, 
«xal καταδρομὴ ἐνταῦϑα τοπική" ὃ δὲ, ἀλλ᾽ ἐπέμεινα τῇ vyi* καὶ 

ἔστιν οἷονεὶ ἀντιστατική" ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἔχφρασις τοῦ χειμῶνος. 15 

Σωπάτρου. Μετὰ τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου 
Ι κεφάλαιον παραλαμβάνεται " ἀντίϑεσις, ἐν μὲν τῷ παρ: 

ὄντι προβλήματι ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ἀντιστατικὴ , ἐν ἀλ- 

λοις δὲ ἂν ἡ μία συγγνωμονιχὴ, ἡ ἑτέρα μεταστατική" 

χαὶ τὸ παράδειγμα ὡς ἐπὶ ταῦ τεχνικοῦ" ἐνταῦϑα γὰρ 20 

τοῦ παιδὸς ἡ ἀντίϑεσις ἀντιστατικὴ, οἷον ὅτι ἔσωσα τὴν 

γαῦν, τοῦ δὲ ἐναντιουμένου ἀντεγχληματικὴ, οἷον ὅτι 

ἀποκηρύχτῳ ὄντι GOL οὗ δίκαιον τῆς οὐσίας μετέχειν 

τῆς πατρικῆς" χαὶ πάλεν ὡς ἐπὶ τούτου" τὸν ὑβρίσαντα 
τὸν αὑτοῦ πατέρα μὴ μετέχειν τῆς οὐσίας" καὶ τὸν ὕβρι- 45 
σϑέντα πατέρα μὴ ἐπεξιόντα τῷ παιδὶ ἄτιμον εἶναι" ἐν 

χάμῳ τις μεϑύσας ἐπάταξε τὸν αὑτοῦ πατέρω᾽ ἐπεξελι- 

ϑὼν ἐχεῖνος ἡτίμωσεν, μετὰ ταῦτα πολέμου γενομένου 
ó δῆμος ἀμνηστίαν xaxov * ἐποιήσατο, καὶ ἀντέχεται 
τῆς οὐσίας ὁ παῖς καὶ οἱ συγγενεῖς ἀντιλέγουσιν, καὶ sg 

ὅ Ald, sxew. 4 κακῶγ. Ald. om, ibid. ἐπιήσατο. , 
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αὕτη μέν πως ἡ ζήτησις κατὰ τρεῖς εἶναι νόμους δοκεῖ, - 
κατὰ δὲ δύο ἐστίν" ἡ μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἀντέ- 
ϑεσις συγγνωμονική καταφεύξεται γὰρ ἐπὶ τὸ πάϑος 
τῆς μέϑης, οὐ δίκαιον εἶναι φάσχων τὸν μέϑῃ ? δεδου- 

δ λωμένον καὶ μηδὲν ὑγιὲς ἐννοεῖσϑαι διὰ ταύτην δεδυ-  , 

^ γημένον τοῖς τῶν σωφρονούντων μὲν ἁμαρτήμασι δὲ 

ἑχουσίοις 5 περιπιπτόντων ὑπάγεσϑαι ἐγχλήμασιν" ὃ δὲ 
πατὴρ ἐπὶ τὸν νόμον μετατίϑησι τὴν αἰτίαν" τὸν elvat 
ἄτιμον κελεύοντα τὸν μὴ ἐπεξελϑόντα 'πατέρα τῷ ὑβρί- 

80 σαντι παιδί" xol πάλιν ἀπὸ τοῦ παιδὸς μεταστατικῶς" 

ἀλλ᾽ ὃ πόλεμος ἀμνηστίαν. δίδωσι τῶν xaxüv' ὡσαύτως 

καὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς μεταστατιχῶς" ἀλλὰ τὸ πραχϑὲν 

ἐμοὶ τῆς περὶ σὲ ἀποκηρύξεως, τῆς τοῦ ἀτιμοῦντός ἐστι 
ψόμου ἀνάγκης οὐχ ἐμόν" (TE TOY ψόμον ἀναιρήσας 

45 ἀπόλανυε * τῆς ἀπὸ τοῦ- πολέμου ῥοπῆς, τῷ ἀμνῃστεῖ- 

σϑαι τῆς περὶ ἐμὲ ὕβρεως" ἐπ᾽ ἀδείας τῆς ἡμετέρας οὐ- 

σίας ποιούμενος τὴν κατασχεσιν" ἑχατέρου τοίνυν χρωμέ- 

vov τῇ ἀντιϑέσει, ὃ μὲν κατήγορος κοινὸν τόπον εὐϑὺς 

20 παραλήψεται κατὰ τοῦ ἀποχηρύκτου λέγων, Oti ὃ μὴ 
343 τῷ πατρὶ γεγονὼς ἐπιτήδειος, τίσιν ἄν γένοιτο πρὸς ὠ- 

φέλειάν ποτε, ὃ Óà qiu; ων ἔχφρασιν παραλήψεται χαὶ 

τοσαῦτα ἐρεῖ, αὔξων τὸ γεγονὸς, ὅσα τοῖς χειμαζομένοις 
, ἀξὶ παραπέπηχγεν. 

Μαρκελλίνου. 'H ἀντίϑεσις, φησὶ, διπλῆ an 
26 ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ ἀποχήρυχτος εἶ xol ἄξιος ἀποστερηϑῆναι 

τῆς νηός" ἀντεγχληματιχῶς xci Χαταδρομὴ ἐμπεσεῖται 
τοπικὴ, ἴδιον γὰρ ἀντεγκλήματος ἡ τοπικὴ καταδρομή" 
ὁ δὲ ἕτερος τὸ πεπραγμένον αὐτὸ προβάλλεται ἀντιστα-᾿ 
τικὼς, ὅτι ἔσωσα τὴν ναῦν" τῇ διαβολῃ τοῦ Χατὴ) yópov 

50 ἀντιτάττοντος τὸ εὐεργέτημα, καὶ ἄξιον ἑαυτὸν δεῖξαι 
τοῦ ἔχειν τὴν ναῦν πειρωμένου" 5 ὡσπερ᾽ δὲ οἰχεῖον ἀν- 

2 Ald. μέϑην δεδουλομένον. ὅ Ald. ἑκουσίως. 4 AM, - 

ἀπέλαβε." 5 Ald. πειρωμένον. 
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τεγκλήματος ἡ τοπικὴ καταδρομὴ, οὕτω xol ἀντιστάσεως. 
ἡ τῶν συμβεβηχότων δυσχερῶν ἔχφρασις" καλῶς δὲ προσέ- 

ϑηχεν ὁ τεχνικὸς τὸ οἱονεὶ ἀντιστατιχόγ" χαϑαρῶς γὰρ 
ἀντιστατικὸν οὐχ ἂν εἴη, ἐπεὶ μηδὲν εὐεργέτημα τῷ πε- 
πραγμένῳ πρός τινα πρύσεστιν, ἀλλὰ μόνον τὸ σωϑῆναι 5 
αὑτὴν xaÓ' αὑτὴν τὴν ναῦν. 

Ἢ μετάληψις πάλιν διπλὴ" ὃ μὲν γὰρ ἀποκήρυκτος ἐρεῖ, ὅτι δικαίως 
ὧν εἰργοίμην τῆς νηὸς, εἰ καὶ τοιοῦτος ἥν». Y οὗ γὰρ νῦν καιρὸς 

ταῦτα κατηγορεῖν, ὃ δὲ, ἐφ᾽ ἑτέροις ἔδει ἀνδρίξζεσϑαι, καὶ μὴ 

ἐπὶ ᾿τούτοις. 40 

ο΄ Zwnaárpov. Τῆς ἀντιϑέσεως᾽ γιψομένης διπλῆς, 

διπλῆ χαὶ ἡ μετάληψις ἐπαχολουϑεῖ, τοῦ μὲν κατηγό- 
ρου λέγοντος, ὅτι δεῖ τὴν εὐψυχίαν ἑτέρῳ δείκνυσϑαι 
τρύπῳ καὶ μὴ δι᾿ ὃν παραβήσῃ τὸν νόμον, τοῦ δὲ φεύ- 15 
yovrog καὶ αὐτοῦ λέγοντος, ὅτι ἔδει κατηγορεῖν περὶ ὃν 

qne sb τὸν πατέρα ηδίχησα,) ἢ τι τῶν ὑπὸ σοῦ λεχϑέν- 
των ὥφϑην πεποιηχώς... 

Μαρκελλίνου. Τῆς ἀντιϑέσεως, ὡς εἴπομεν, οὔ- 
σης διπλῆς ἀντεγκλὴματικχῆς καὶ ἀντιστατικῆς, ἀναγκαίως 20 

xol ἢ μετάληψις διπλῆ ἐμπεσεῖται. καὶ Ó μὲν ἀποχή- 

ρυχτος πρὸς τὴν τοπιχὴν καταδρομὴν παραγραφικῶς 
χρήσεται αὐτῇ. ἐρεῖ γὰρ ὡς εἰ xol ἀληϑὴ τὰ λεγόμενα, 
οὐδὲν μᾶλλον δικαίως ἀποστεροίμην τῆς νηός" οὐ γὰρ 
γῦν ταῦτα κατηγορεῖν προσήχει' ὃ δὲ ἕτερος κατὰ ἔν- 35 
στασιν χρήσεται λέγων, ὅτε ἕν ἑτέροις δεῖ τὴν ἀνδρείαν ὁ 
ἐπιδείχνυσϑαι-. 

e" 

1 ἥν Ald, om., contra in sqq. habet: εἰ ui» οὗ γὰρ 
yU*. 7 ' 
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γὰρ ἑκάτερος, ὃ μὲν φεύγων, εἰ μὴ τοῦ πατρὸς ἐστεν 
᾿ἡ ναῦς, ἀλλὰ «τοῦ κλύδωνος , ὃ δὲ, ὅτι τοῦτο δεινότερόν 

ἐστι τοῦ ὡς πατρικῶν ἀντιποιεῖσθαι. xai ἐπὶ τοῦ ἀπο- 

δομένου τὰ ὕπλα καὶ ϑάψαντος τὸν πατέρα ὃ μὲν φεύ- 

δ γων ἐρεῖ, εἰ μηδὲ ἀποδόσϑαι τοῦτο τὰ ὅπλα ἐσεὶν, 

ἀλλὰ κτήσασϑαι μᾶλλον τοῦ πατρὸς, τὴ ὁσίᾳ," ἀλλ᾽ οὐ 

τῇ ἀσωτίᾳ ταῦτα ἀποκτησαμένου" Ó οὗ. τῶν πατρῴων 

, κληρονόμος κατασταϑείς, εὐπορήσει τυχὼν χρείττω χτή- 

σασϑαι ὕπλα" ὁ δὲ διώχων, εἰ μηδὲ ϑάψαι τὸν πατέρα 

40 τοῦτό ἔστιν, ἀλλ᾽ iv ἴσῳ τοῦ ἄταφον χαταλιπεῖν, τὴν 

φυλακὴν τοῦ σώματος προέμενον, διὸ καὶ τῆς ἐνεγχα- 
μένης στερήσεται. χαὶ τῶν αὑτῶν τοῖς μὴ ϑάψασιν 
ἐγχλημάτων ἀπολαίσας, ἑτέροις καὶ μὴ βουλόμενος τῶν 

πατρικῶν παραχωρήσει χλήρων τὴ ἀειφυγίᾳ καταχριϑ εἰς. 

15 Μαρκελλίνου. Ὁ βίαιος ὅρος βιαιοτέραν " ἔχει 
τὴν χατασχευὴν, ἀνατροπὴν ἔχων τοῦ προχειμένου, ὡς 
ἐπὶ τοῦ ἀποχῃρύχτου. ᾿Ερεῖ γὰρ οὐδὲ τοῦ πατρὸς εἶναι 
τὴν ναῦν, ἀλλὰ τοῦ κλύδωνος χαὶ τῆς ϑαλάσσης" ὃ δὲ 

τοὐναντίον ἀγωνιεῖταε τοῦ πατρὸς οὖσαν καὶ οὐδενὸς 
20 ἑτέρου δειχνύναις 

Ἢ ϑέσις δὲ καὶ τὰ ἑξῆς, εἰ ἐμπίπτοι, ἐξετασϑήσεται, ὡς ἐν ταῖς 

ἀγτιϑετικαΐς. 

᾿Μαρκελλίνου. Οἷον εἰ μὴ δεῖ τὸν χινδυνεύοντα 
καὶ τῆς ψυχῆς ἀφειδήσαντα ἀποστερῆσαι τοῦ γέρως, 

45 ὕπερ ὁ νόμος αὐτῷ δίδωσι" καὶ τοὐναντίον πάλιν" εἰ μὴ 
δεῖ τοῖς ἀποκηρύχτοις καὶ τῶν οἰχείων διὰ πονηρίαν ἀπ- 

“ εληλαμένοις τὰ τῶν μεμισηκότων πατέρων παρὰ τοὺς 
νόμους χαρίζεσϑαι. 

2 Ald. τῶν. 1. 10. Ald. καταλειπεῖν. —— 5 Ald. οὐσία. 4 

Ald. τῷ. δ βιαιοτέραν ἔχει Ald. om. 
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Περὶ συλλογεσμοῦ. 

Συριανοῦ. 'O* συλλογισμὸς ὠνόμασται μὲν ἀπὸ 
τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν συλλογισμοῦ" ὡσπερ γὰρ ἐκεῖνος 
διὰ τῶν ἀληθῶν ἀποδείξεων χατασκευάζει τὸ ξητούμε- 
γον, οὕτω καὶ οὗτος ? διὰ τῶν πιϑανῶν λόγων εἰς ταὺ- 5 

τὸν ἄγει τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ" ὅρος δὲ αὐτοῦ " ἐστιν 345 
οὗτος" συλλογισμός ἔστε στάσις πολιτιχοῦ πράγματος 

τῶν ἐπὶ μέρους. xaO" ἣν διάνοιαν μὲν 4 οὐκ ἀντιτίϑε- 
μὲν τῷ ῥητῷ. ἄγραφον δέ τι ὡς ὅμοιον τῷ ὑπὸ τοῦ 10 
ψύμου χεχωλυμένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγομεν. τοῦ δὲ συλλο- 
γισμοῦ ὁ μέν τις ix τοῦ χατηγόρου γίνεται, 5 ὃ δὲ ix 
to) gevyovtog. ἔφαμεν δὲ xal ἐν τῇ διαιρέσει τῶν 
στάσεων, ὅτι συλλυγισμὸς ἐξ. ἑκατέρων γνωρίζεται τῶν 

μερῶν, γίνεται οὖν ἀπὸ μὲν 'τοῦ. κατηγόρου. οἷον νό- 45 
μος τὸν ἐκ πόρνου μὴ λέγειν, ἐκ “πόρνης τις ὧν βούλε- 
ται λέγειν, καὶ κωλύεται. ἀπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος, οἷον 
τοὺς μοιχοὺς στίξεσϑαι, στίζων τις μοιχὸν ἀπέκτεινε 

καὶ κρένεταε φόνου" ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων, ὡς ὁ Gru 7 
διδοὺς xoà τὸ ἀχόλουϑον δίδωσι τὸ κτείνειν. εἴδη δὲ οὐχ 20 

ἔχεὶ 0 συλλογισμὸς, ὥσπερ οὐδὲ αἱ ἄλλαι νομικαὶ στά- 
ἄξεις. ὦ γὰρ ἕτεροί φασιν εἴδη, ταῦτα τρόπον εἰσὶν, τῶν 

οὖν ὃ χατὰ συλλογισμὸν προβλημάτων τρύποι εἰσὶ τέσ- 

σαρεῷ. 5 ἀπὸ τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου, ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, 

᾿ ἀπὸ τοῦ μείξζονρς, ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος 19 ἀπὸ τοῦ ἴσου 25. 

καὶ τοῦ ὁμοίου, οἷον νόμος τὸν ix πόρνου μὴ λέγειν. ἐκ 
4. . 

1 Ven. ó δὲ συλλ, 2 Ven. αὐτὸς, 8 Ven. ἐστὶν αὐτοῦ. 
4 Ald. φαμὲν. — 5 Ven. h. l. et paullo post: γίγνεται. 6 
Yen. γὰρ. | 7 Ald. στίζων. Par. oue. Ven. ὃ τὸ στίξειν, 

sme oc. 8 Ven. δὲ. 9 Ven. ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, ἀπὸ toi 
ἔσου, καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ μεῖξ. 40 Sequitur in Ven. ἀπὸ μὲν οὗ» 
τοῦ ἐναντίον" οἷον ». τ. M T. τ. ἀναιρεῖσθαι" ἀριστεύσας τις ἀξιοῖ 
— — — πραγματικῇ. ἀπὸ δὲ τοῦ ἴσου xul ὁμοίου. 
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πόρνης τιῷ ὧν βούλεται λέγειν καὶ κωλύεταε. τοῦτο δὲ 
χαὶ &oixev ἀντονομάξοντι xoi τῷ xara σύλληψιν ὅρῳ" 
ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου" οἷον νόμος τὸν λιπόντα τὴν τάξιν 
ἀναιρεῖσϑαι , λιπών τις καὶ ἀριστεύσας ἀξιοῖ τιμᾶσϑαε. 

δ τοῦτο δὲ ἔοιχε τῇ κατὰ ἀξίωσιν πραγματιχῃ. ἀπὸ δὲ TOU 

μείζονος * οἷον νόμος τοὺς χαταστείχοντας *! φυγάδας 

στίζεσϑαι, στίζων τις *? ἀπέχτεινε καὶ χρίνεταε φόνου" 

τοῦτο δὲ ἔοιχε μεταλήψει τῇ ἀπὸ rov? τρόπου, ἔνϑα 
, καταλαβών τις μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναιχὶ ἐμπρήσας τὴν οἱἷ- 

10 χίαν ** ἀνεῖλεν ἄμφω. ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος, οἷον νόμος 
τοὺς καταστείχοντας φυγάδας ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ϑανάτῷ 

| ζημιοῦσϑαι. στρατηγὸς χατιόντας φυγάδας ἐμάστιξε xal 

χρίνεται παρανόμου τιμωρίας. ἔοικε *5 δὲ χαὶ τοῦτο τῇ ἀπὸ 
τρόπου μεταλήψει. ἁπλῶς 15 εἰπεῖν ὁ συλλογισμὸς ἔοιχε 

15 xara μὲν τὸ ἐναντίον τῇ xarà ἀξίωσιν πραγματικῃ. xarà 

δὲ τὸ ἴσον χαὶ τὸ ὅμοιον τῷ χατὰ σύλληψιν καὶ ἀντονομά- 

ζοντε € ὅρῳ. κατὰ δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ 'μείξονος καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάτ-- 

rovos τῇ ἀπὸ τρόπου μεταλήψει. διαφέρει δὲ τῆς μὲν 

χατὰ ἀξίωσιν πραγματικῆς, ὅτι ἐν 17 ἐχείνῃ μὲν οὗ πρός 

20 τι ἔγγραφον ἡ παράϑεσις γίνεται.55 ἀλλ᾽ ἐξ εὐϑείας τόδε 

ἢ τόδε ὁ συμβουλεύων ἀξιοῖ. ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἀπὸ 
τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρῶν τῇ πρὸς τὸ ἔγγραφον παραϑ ἔσει, 
0 βούλεται κατασκευάζει. ἔτει ἡ μὲν κατὰ ἀξίωσιν πρα- 
γματικὴ ἄγρας ἐστιν, ὁ δὲ συλλογισμὸς ὑπὸ τὴν ἔγ- 

2: γραφον δηλονότι !? ἀνάγεται ποιότητα. τοῦ δὲ ὅρου 
διαφέρει, ὅτι ἐν ἐχείνῳ μέν ἐστι ξήτησις ἰδιότητος, 

ἐνταῦϑα δὲ ὁμοιότητος" καχεῖ μὲν τὸ πρᾶγμα ἄδηλόν 
' . ἔστιν, 

11 Ven. ἢ. 1. et infra: καταστίχοντας. 12 Ven. τίς φυ- 

γάδας. 415 τοῦ ex Ven. recepi. — 14 Ald, οἰκεῖα, — 15 Ven. 

ἔοικε δέ πως. 16 Ven. ἁπλῶς rs εἰπεῖν.͵ 47 ἐν recepi ex 

Ven., deest in Ald. et Par. 18 Ven, γίγνεται. 49 δηλονό- 

τε Ven. om. , 20 Ven. ἰδιότητος om. 
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ἐστιν, ὅτι χρὴ καλεῖν αὐτὸ, ἐν δὲ "τῷ συλλογισμῷ καὶ 
τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένον ἐστὶ δῆλον χαὶ τὸ πε- 
πραγμένον φανερόν. ζητοῦμεν δὲ, εἰ τὸ πεπραγμένον 
τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένῳ τυγχάνει ὅμοιον. οἷόν 
ἔστι χἀχεῖνο, νόμος ὀνομαστὶ μὴ κωμῳδεῖν, αὑτοπροσώ- 5 
ποὺς τις εἰσάγων χωμῳδεῖ, καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ. In- 

τοῦμεν γὰρ 35, & τῷ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τὸ αὐτοπρσσώ- 
πους εἰσάγειν ὅμοιόν ἐστι. τῆς δὲ ἀπὸ τρόπου μεταλή- 
ψεὼς διαφέρει, ὅτι ἐν ἐχείνῃ τὸ μὲν πεπραγμένον ἀνεύ- 

ϑυνόν ἐστιν, ὃ δὲ τρόπος μόνος 32 τοῦ γεγονότος ὑπεύ- t0 

ϑυνος . iy: δὲ τῷ συλλογισμῷ τὸ γεγονὸς ἄντιχρυς 

παρὰ τὸν “νόμον ἐστίν. καὶ ἡ 33 μὲν ὑπὸ τὴν ἄγραφον 
ἀνάγεται ποιότητα xal àx μόνου τοῦ" χατηγόρου γνω»- 

οἴζεται, 0 δὲ ὑπὸ τὴν ἔγγραφον τελεῖ" καὶ ἐξ ἃ ἀμφοτέρων 

γνωρίζεταν τῶν μερῶν. £5 

“Σωπάτρου. «Ακόλουϑος ἡ περὶ τοῦ συλλογισμοῦ 
ἐξέτασις. ἐξετάσας γὰρ τὴν τοῦ διπλοῦ ῥητοῦ διαίρεσιν 

ῆτοι τὴν ἀντινομίαν , ἀχόλουϑον εἶχε τὴν ἐπαγωγὴν, τοῦ 

ἁπλοῦ ἰῥητοῦ, 0. ἐστι τέλειόν τὸ xol μηδεμίαν ἀμφιβολίαν 
ἔχον, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν καὶ ἐξ ὁμοίου πράγματος τὴν ζήτησιν, 40 

ὅπερ: ἐστὶ συλλογισμός. συλλογισμὸς yap ἐστιν, ὅτ᾽ ἂν 

τοῖς γεγραμμένοις τὰ μὴ γεγραμμέγα μηδὲ ἐξητασμένα 
ἀφομοιοῦντες ταὐτὸν. εἶναι λέγωμεν 7^, δεῖ γὰρ ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ νενομοϑετημένου 25 ἐπὶ τὸ μὴ νενόμοϑετημένον 345 

| μὲν, ὅμοιον δὲ τῷ “ενομοϑετημένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν. 25 

ἀλλ᾽ & μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ζήτησιν, οὐδὲ γὰρ τὸ ῥη- 

τὸν ἐξετάζει, ἀλλὰ. τῷ ῥητῷ δμοιόν τι ἄγραφον πειρᾶταε 
δεικνύναι, τὶ . δή more μὴ λογιχῆ ἀλλὰ νομικὴ λέγεται 
στάσις; φαμὲν οὖν, ὡς εἰ καὶ μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν 

ἐξέτασιν τὴν διάνοιαν αὑτοῦ προφανῶς ἀνερευνῶν, ἀλλ᾽ 30 

?1 Ald. δὲ, Ven. et Par. γάρ. 22 μόνος Ven. om. — 28 

Ald. si. 24 Ald, λέγομεν. 25 Ald. νομοϑετημένον. 

Ahetor, IY: 84 
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πλὴν τῆς ἐναλλαγῆς τῶν πρώτων κεφαλαίων; ὃ συλλογισμὸς κατὰ 

τὸν ὅρον διαιρεῖται. 

Zunacroov.* Δδιαιρεῖσϑαί φησι τὸν συλλογισμὸν 
χεφαλαίοις τοῖσδε" προβολῇ, ἐκ πράγματος προβολῇ, ἐκ 

δ ῥητοῦ. χέχρηται δὲ τῇ μὲν ἐκ τοῦ πράγματος ὃ διώκων, 
τῇ δὲ ix τοῦ ῥητοῦ O φεύγων, τῷ ὁμοίῳ 3 συλλογισμῷ, 

009? , γνώμῃ νομοϑέτου, πηλιχότητι, πρός TL, γνώμης 

ἐρωτήσει", ^, ἀντιϑέσει ἔξωϑεν ἐκ τῶν ἀντιϑετιχὰν χινου- 
μένῃ. ἔστι δ᾽ Ore xol στοχαστικῇ καὶ δρερῇ χαὶ ἀντιλη- 

40 πτιχῇ" πολλάχις δὲ xal μέχρι TOY πρός τε ἵσταται ἡ ὅι- 
'αίρεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ἐκ πόρνης γεγονότος xal: δημηγορεῖν 
κωλυομένου, σχεδὸν δὲ" τοῖς αὑτοῖς διαιροῦνται κεφα- 
λαίοις 0 τὰ ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις καὶ ὁ συλλογισαός. 

διαφέρει δὲ τῇ τε τάξει καὶ τῇ διαιρέσεε xol αὑτῷ γε 
415 πρὸ πάντων τῷ εἴδει. διατί δὲ πρῶτος ὃ συλλογισμὸς 

τέταχται τοῦ ὅρου; ἐροῦμεν ὅτε καὶ διὰ τὸ οἰκεῖον τῆς 
στάσεως καὶ διὰ τοῦτο. ὃν γὰρ τρόπον ἐν ταῖς ἀντυιϑε- 
τικαῖς εἴρηται, ὡς ἡ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως: χρείαν πλη- 
ροῖ xal πρὸς αὐτὴν ἡ μετάληψις γίνεται xo πρὸ τῆς 

20 ἀντιλήψεως, οὕτω καὶ ἐνταῦϑά φαμεν, ὡς τὸ πρὸς τὴν 
προβολὴν γενόμενον ῥητὸν ὅρου ἔχει τάξιν. ὅτ᾽ ἂν γὰρ 

. λέγῃ μὴ τοῦτο κελεύειν τὸν νόμον ὁρίζεται. πρὸς τοῦτο 
οὖν ὡς πρὸς ὅρον ὁ συλλογισμὸς γινόμενος εἰκότως προ- 

τέτακται TOU OQiXOU χεφαλαίου συνάγων ἀμφότερα εἰς 

356v, ἅτε ὃ νόμος κελεύει καὶ τὰ πραχϑέντα" ἐπειδὴ δὲ 

συλλογισμοῦ ταχϑέντος ἔδει καὶ ὁρισμὸν σαφῶς τεϑῆγαι, 
ὥσπερ μεταλήψεως ἀντίληψιν διὰ τὸ ἀντικεῖσϑαι ταῦτα 
ἀλλήλοις καὶ λυτικὰ εἶναι ἀλλήλων, ἐπήχϑὴ εὐϑὺς xol 

4 Ven. Syriauo baec tribuit: annectit vero antecedentibus 

ita: διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις τοῖςδ. — 2 Ald. ὁμοίως. 3 ὕρῳ 

Ven. om. 4 Ven. add. χρώματι. 5 Ven. yag. 6 Ven. 

πρό γε ἁπάντων. Post τῷ εἴδει sequitur in Ven. caput περὶ &p- 

φιβολίας. 
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ὅρος. ἐζήτηται δὲ, Tí δήποτε ὅρου ταγέντος μὴ καὶ ἀν- 

ϑορισμὸς ἐπηνέχϑη . ἐροῦμεν τοίνυν 7 ἑνὶ λόγῳ, ὅτι τὴν 
τοῦ ἀνϑορισμοῦ χρείαν ὁ συλλογισμὸς πληροῖ" συμπέρα- 

σμα γὰρ τοῦ ἀνϑορισμοῦ .ὃὁ συλλογισμός" ἐπειδὴ οὖν 

προτέτακται ὃ συλλογισμὸς, δυνάμει ἐμπεριέχεται ἐν αὖ- 5 

τῷ ὁ ἀνϑορισιιός. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐπήχϑη ὡς ἤδη 

ἐξετασϑείς. ᾿ἀντιϑέσει ἔστεν ὅτε" Οὐχ ἀκριβῶς 

τοῦτο ἐπεσημήνατο ὃ ὁ τεχνικός" ἐμπίπτει γὰρ ἡ ἀντεγ- 

κληματιχὴ ἢ ἀντιστατική. | 

N 

"Emi δὲ τοῦ παραδείγματος ἔσται Y φανερώτερον * οἷον ὀνομαστὶ κω- 10 

μῳδεῖν ὃ νόμος ἐκώλυσεν... αὐτοπροσώπως εἰσάγων τις τοὺς κωμῳ- 
δουμένους ὑπάγεται τῷ νόμῳ, ὡς ὀνομαστὶ κωμῳδῶν. ἢ προβολὴ 

τοῦ πράγματος " παρὰ τὸν νόμον κωμῳδεῖς τοὺς πολίτας, 

Σωπάτρου. Οὐκ εἶπεν ἡ προβολὴ τοῦ ῥητοῦ, 
οὐδὲ γὰρ ἔγχει δητὸν ἐνταῦϑα o προβαλλόμενος, ἀλλὰ τὸ 15 
γενόμενον αὑτὸ προβάλλεται, τουτέστιν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 
ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσι ταῖς ἐχούσαις προβολὴν 
τὸ ἀδίκημα μὲν τὸ προβαλλόμενον ὡμολόγηται, ἐνταῦϑα 

δὲ αὐτὸ τοῦτο ξητεῖται, δὲ ἀδίκημα, ἐστι τὸ πραχϑέν. 

διὰ τοῦτο προσέϑηχεν ἡ προβολὴ τοῦ πράγματος" ἢ χαὶ 320 

ἀντιδιαστέλλων τὸν συλλογισμὸν πρὸς τὰς ἄλλας νομι- 

xGg, ἐν ἐχείναις γὰρ ἡ προβολὴ ἀπὸ ῥητοῦ γίνεται. διὸ 

καὶ ἐλέγομεν ἐν ἐχείναις προβολὴ ῥητοῦ, ἵνα. οὖν αὐτὸ 

σημαίνῃ τὸ ἐξομοιούμενον, προσέϑηχε τὸ πράγματος. 

Τὸ ῥητὸν, καὶ μὴν oUx ὠνόμασα οὐδένα, τοῦτο γώρ ἐστι τὸ κω- 35 

λυόμενον. 

Σωπάτρου. Δεύτερον κεφάλαιον τὸ ῥητόν. ἀναγ- 
καῖον γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ πράγματι ῥητὸν ἐπαχϑῆναι. 
λύσις δέ ἔστε τὸ ῥητὸν τῆς προβολῆς. ἔνϑεν ξητητέον, 

ri διαφέρει τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως. χκἀνταῦϑα γὰρ ὃ 30 

7 Ald, τίν. 8. Ald, ἐπεμήνατο. t: Ald. ἔστι. 
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0L «συλλογισμῷ ἀναγκαίως 0 ὅρος διαιρῶν τὰ συνημμένα καὶ 
- χωρίζων τὰς διαφοράς. φύσει γὰρ ἀλλήλοις τὰ κεφάλαια. 

. ταῦτα. μάχεται" ἐκχείνου γὰρ χατασχευάξοντος καὶ λίαν 
,- ἰσχυριξομένου μηδὲν τοῦτο ἐχείνου διαφέρειν, ὃ ὅρος TOUS — ' 
— ναντίον χατασχευάσει, ὅτι καὶ κατὰ τὸ πολὺ διενήνοχεν. καὶ 

—- 
d [ nd 

Ἣ γνώμη τοῦ νομοϑέτου κοινή . τὸ βουλόμενος τοῦτο ἐκώλυσεν ὃ 
᾿νομοϑέτης, 0 μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτι ἀνελεῖν βουλόμενος τὸ ἁπλῶς καὶ 

ΓΞ ἀνευϑύνως διαβάλλειν δντιναοῦν τῶν πολιτῶν, ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν αὐτοὶ 
7 78 θέλωσεν ἐγκλήματι" ὃ δ᾽. αὖ φεύγων οὗ διὰ τοῦτο ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπι- 
Tt στρέφευϑαι μὲν αὑτοὺς διὰ τῆς κωμῳδίας ἐβούλετο, οὐκ ἀνεῖλε δὲ 10 

ν —7 παντάπασι τὴν κωμῳδίαν. ὑπομνήματα δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα γενησο Ὁ 
— "μένοις ἢ τοῖς τότε οὖσιν ἀνθρώποις λοιδορίαν περιέχοντα τῶν πολι- 

— - τῶν τινος οὐκ ἐβούλετο εἶναι. μὴ ὄντων δὲ τῶν ὀνομάτων, ἣ μὲν 
. ἐπιστροφὴ γίνεται διὰ τῶν προσώπων, 3 δὲ εἰς τὸν μετὰ. ταῦτα χρό- 

yo» μνήμη περιήρηται καὶ 5 πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους διαβολή, 49 - 

Σ o nà roov.  lootovong iv vo)toig τρόπον τινὰ 

- τ τῆς μάχης, ἐπὶ τὴν τοῦ »νομοϑέτου γνώμην ἀμφότεροι 

(7 τρέψονται, πρὸς τὸ “χρήσιμον αὑτῷ ἑχάτερος ταύτην ἐχ- 

3 δεχόμενος. οἷον τί βουλόμενος 0 νομοϑέτης τὸ χωμῳδεῖν 

ὀνομαστὶ κεκώλυκεν" καὶ ὃ μὲν ἐρεῖ, ὅτι καϑαπαξ ἄνε- 20 

λεῖν βουλόμενος τὴν ἐπὶ τῆς σκηνῆς εὐχέρειαν καὶ παν 

δεινον ἡγούμενος τὸ ἀνευϑύνως διαβάλλειν καὶ τοὺς τυ- “5 
χόντας τῶν πολιτῶν ἐφ᾽ οἱςτισινοῦν ἐγκλήμασιν. ix tov- 

- π΄ τοῦ δὲ χατασχευάξει, ὅτι οὐδὲ αὐτοπροσώπους χωμῳδεῖν 

—— ἐᾷ ὃ γὰρ καϑαπαξ δυσχέρειαν πᾶσαν δυσχεράνας δῆ- 15. 

^ λον ὅτι καὶ τὸ αὐτοπροσώπους κωμῳδεῖν ἀνήρηκεν . ὃ 
. δὲ φεύγων ἐρεῖ, οὐ διὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπιστρέφεσθαι μὲν oc. 

- ^ τοὺς πολίτας διὰ τῆς χωμῳδίας ἐβούλετο xci σωφρονε- 

π᾿ στέρους γίνεσθαι δεδιότας τὴν ἐπὶ σχηνῆς λοιδορίαν. διὰ 

2 ., τοῦτο γὰρ οὐδὲ παντάπασι τὴν χωμῳδίαν ἀνεῖλεν *. τὸ $0 p r 

1 Sequitur in Ald. τὸ δὲ καταλείπεσθαι τοῖς μετὰ ταῦτα ye- 

- ἈΦ γησομένοις ἀνϑρώποις ὑπομνήματα λοιδορίαν περιέχοντα, διὰ τοῦτο, 

Rhetor. IV. | 7 δᾷ 
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dà καταλείπεσθαι Toig uera ταῦτα γενησομένοις ἀνθρώ- 
ποὶς ὑπομνήματα λοιδορίαν περιέχοντα τινος τῶν πολι- 

- τῶν' ἐδυσχέρανεν, διὸ τὰ ὀνόματα λέγειν ἐχώλυσεν. ὥστε 
, τὸ αὐτοπρόσωπον ? εἰσάγειν ἀνεύϑυνον. τοῦτο. γὰρ κατα- 

5 σχευαζει- 

| , Μαρκελλίνου. Ἢ γνώμη τοὺ νομοϑέτου χοινή 
ἔστιν ἀμφοτέρων, στοχαστιξῶς ἀπ᾿ ἀμφοῖν ἐξεταζομένη. 
ὁ μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι πᾶσαν τὴν πορνείαν ὁ νομοϑέτης 
μεμισηχὼς διὰ τοῦτο xol τὸν" ἐκ πόρνου λέγειν χεχώ- 
λυκεν" ὁ δὲ, ὅτι αὐ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὖ- 

.40 τὸν ὡρισμένον πατέρα μηδὲ ἀναγράφεσϑαι 4 ὅτου πατρὸς 
εἴη, χεκώλυχεν αὑτὸν λέγξινν 

Ἢ πηλικότης, ὡς ἐν τῷ ὅρῳ" ὅτι μέγα τὸ γινόμενον" ὃ βίαιος ὅρος, 
349 εἰ καὶ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τοῦτο ἐστι. 

P2 mdr ov. Παάντη τὸν συλλογισμὸν τῷ ὅρῳ 
45 ἀφομοιῶν" εἴρηκε τοῦτο. ἐπεὶ τὶ διάφορον ἔχει ἡ πηλι- 

χότης αὕτη πρὸς τὰς ἐν ταῖς λοιπαῖς στάσεσι πηλιχότη- 

τας; πάντως οὐδέν. ἀλλ᾽ ὡς εἴψηται βούλεται ἀφομοιοῦν 

᾿ πάντη τὸν ὅρον τῷ συλλογισμῷ" ὑπὸ μὲν οὖν τοῦ χατη- 

χόρου αὐξηϑήσεται τὸ πρᾶγμα àv αὐτῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ 
« 30 φεύγοντος μειωϑήσεται" ὁ μὲν οὖν χατήγορος ἐρεῖ, ὅτε 

μέγα τοῦτο χαὶ πέρα τοῦ ὀνομαστὶ χωμφῳδεῖν ἐστιν. ὁ δὲ 

φεύγων, ὅτι OU μέγα τοῦτο ἀλλὰ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν “ 

οἷς ἐπισυνάψει τὸν βίαιον ὅρον εὐϑὺς. οἷον τοῦτο γὰρ 
οὐδὲ ὅλως ἐστὶ χωμφῳδεῖν. ἀπαντήσεται δὲ τῷ αὐτῷ καὶ 

250 διώχων χεφαλαίῳ, ὅτι xal ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τοῦτό 

ἐστι. δεικνύει γὰρ πᾶσι τῶν διαβαλλομένων τὰ πρόσωπα. 
εἴρηται δὲ βίαιος ὅρος», ὅτι οὐχ ἐκ τῶν κοινῇ δοχούντων 

' γὰρ οὐδὲ παντάπασι τὴν κωμωδίαν ἀνεῖλεν, quae sunt repetita ex 

antecedentibus et subsequentibus τὸ δὲ καταλείπ. w. τ. À. 2 

Ald. τὸ αὑτὸ πρόσωπον. — 1.7. Ald, στοχαστικῶν. ἃ τὸν Ald. 

om. 4 Par. ἀγαγεγράφϑαι. 5 Ald. ἀφομοιῷ. 
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ἐστὶν, ἀλλ᾽ ix περιτροπῆς ἐργάζεται. καὶ τὸν ἡταιρηχό- 

τα πόρνην εἶναι βιάζεται, εἴγε ταὐτὰ τῇ πόρνῃ πάσχει- 

Τὸ πρός τι καὶ τὰ ἱξῆς πάντα, καϑάπερ ἐν τῷ ὅρῳ ἐξετασϑήσεται. 

Σωπάτρου. Ἐπὶ τούτροιᾳ ἐστὶ τὸ πρός τι. τοῦ 

A 

piv μεῖζον τὸ αὑτὸ πρόσωπον τοῦ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν λέ- 9 
yovrog, τοῦ δὲ μεῖον τοῦ ὑπ᾽ ἐχείνου. εἶτα ἡ ἀντίϑεσις 
ἣν͵ ἐμπίπτειν ἔστιν Ore εἶπεν Ó τεχνικὸς ἐν τῇ διαιρέσει 

τῶν χεφαλαίων, οὗ καλῶς δέ. ἐιιπίπτει γὰρ ἢ ἀντεγκλης- 

pani 7 ἀντιστατιχή. ἐπειδὴ γὰρ πᾶς συλλογισμὸς ἐπ᾿ 

ἐγ χλήματί ἐστιν, ἀντεγκληματικὸς * ἀναφύεται. οἷον ἄξιοι 

ἦσαν κωμῳδεῖσϑαι. πάλιν εἴ τις ἀναστρέψοι τὸν ix τοῦ 
ἐναντίου συλλογισμὸν, ἀντιστατικὴ εὑρεϑήσεται" ἐὰν λέ- 

γωμεν, τὸν λειποτάχτην κολαξεσϑας νόμος. ἀριστεύσας 

λειποτάχτης ἀξιοῖ τιιᾶσϑαι" ἀντιστατικὸν εἰρεϑήσεταε, 

ὥστε πάντως εὑρεϑήσεται ἀντίϑεσις. ἢ ἀντιστατικὴ ἢ 
ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ ζητήματος ἀντιστατιχή. ἐν δὲ ταῖς 

ἄλλαις ἀντεγχληματιχῆ λεγόντων ἡμῶν, ὅτι εἶ χαὶ μὴ 

χεχώλυκεν ὁ νομοϑέτης, ἀλλὰ τὸ σὸν ἁμάρτημα ἄξιον 
τοῦ κωλύεσϑαι" ἣν λύσει ὁ χατήγορος μεταλήψει, οἷον 
ὅτι ἔδει παραινεῖν «ai μὴ τηνάλλως βλασφημεῖν, μετὰ 

ταῦτα ἐστιν ἀντίληψις. οἷον ὅτι env μοι χωμῳδεῖν καὶ 

οὗ κεχώλυται, ἡ ποιότης καὶ 7 γνώμη ὡς ἐν ὅρῳ καὶ ταῖς 

λοιπαῖς στάσεσιν ἐξετάζεται. 

Πλείονα δὲ εἴδη ἐστὶ συλλογισμῶν, ἃ δὴ πάντα ὁμοίως διαιρήσεις " 

ὅμως μέντοι ἐκκείσϑω αὐτῶν παραδείγματα. γίνονται γὰρ ἤτοι ἀπὸ 

τοῦ ἴσον, ὡς ὃ πρῃξιρημένος, ἢ ἀπὸ τοῦ μείζονος" οἷον ἐξὴν ümo- 

κτιννύναι τοὺς κατιόντας φυγάδαφ. μαστίξας τινὰ κατιόντα τις φεύ- 

ys. παραγόμον τιμωρίας" ὁ γὰρ τὸ μεῖζον, φησὶ, δοὺς, καὶ τὸ ἔλατ- 

, Tov ἔδωκεν. ἢ ἀπὰ τοῦ ἐναντίου" οἷον τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι, λι- 
πόντα τινὰ τὴν τάξιν ὃ ἀριστεὺς ἀπέκτεινε καὶ φεύγει φόνου. οὗ 
γὰρ ἁπλῶς τῷ ἀντεγκλήματι, ἀλλὰ μετὰ τῶν προειρημένων χρήσεται. 

1 Ald. ἀντεγχληματικῶς. 
| 3 

1 

10 

25 

30 — 
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ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος κατὰ * τὸ ἐξ αὐτοῦ; ἀποβαῖνον " οἷον ὅτι ἕε, 

ἐστι στίζειν τοὺς μοιχούς. στίζων τις μοιχοὺς ἀπέκτεινε, καὶ φεύγοι 

φόνον. ὃ γὰρ τὸ πρότερον, φησὶ, δοὺς καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον 
ἔδωκεν, 

Συριανοῦ. Ei ὁμοίως διαιρεῖται, πῶς εἴδῃ; ἀλλὰ 
καταχρήσασϑαι φήσομεν τῇ λέξει τὸν τεχνογράφον" τοὺς 
γὰρ τρόπους εἴδη εἴρηκεν. τέσσαρας δὲ τοὺς πάντας φη- 
σὶν εἶναι ὃ τεχνικὸς" ἀπὸ τοῦ ἴσαυ, ὡς τὸ προκείμενον πρόβλῃ- 
μα τὸ ὀνομαστὶ χωμῳδεῖμ « ἴσαν γὰρ ὃ κατήγορος σπουδάζει 

- 38 δεῖξαι τὸ πεπραγμένον τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπὸ τοῦ 
μείζονος " εἴρηται δὲ οὕτω διὰ τὸ λέγειν τὰν χρινόμενον, 
ὅτι ὁ τὸ μεῖζον δοὺς καὶ τὸ ἔλαττον ἔδωκε τὸ μαστίξαι. 
ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, Ὁ οὕτως εἴρηται διὰ τὸ ἐρεῖν τὸν διώ- 
κοντα, ἅτι ὁ τὴν ἀριστείαν τιμήσας ix τῶν ἐναντίων uve 

15 aei xol τιμωρεῖ τὸν φυγάδα. δόξει δέ τισιν ἀντέγκλημα 
850 εἶναι, δίὸ xol προσέϑηχεν ὁ τεχνιχός. οὐ γὰρ ἁπλῶς τῷ 

ἀντεγκλήματε ὃ φεύγων χρήσεται, ἀλλὰ μετὰ τῶν προει-- 
θημένων, τουτέστι τῶν ἰδίων τοῦ συλληγισμοῦ" ἀπὸ τοῦ ᾿ 
ἐλάττονος xarà τὸ ἐξ αὑτοῦ ἀποβαῖνομ. ἔλαττον εἴρηχε 

40 πρὸς τὸ ἄνω μεῖζον ὅν. διὸ καὶ ἐπήγαγε κατὰ τὸ ἐξ αὖ- 
τοῦ ἀποβαῖνον" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ὃ τὸ στίζειν παρασχὼν, καὶ 
τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον ἔδωχεν" ἔστι παρὰ τὰ προειρη- 
μένα καὶ ἕτερος τρόπος κατὰ σύνϑεφιν, οὗ παράδειγμα 

τόδε" τὸν τρὶς ὑβρίσαντα χαὶ τρὶς μαρτυρήσαντα καὶ 
86 τρὶς ἁλόντα χλοπῆς ἄτιμον εἶναι. ἁλούς Tig xaO ἔχα- 
' στον ἔγκλημα ἀνὰ ἅπαξ ὑπάγεται τὴ τιμωρίᾳ" ἐνταῦϑα 

γὰρ ἡ συνϑεσίς ἐστιν ἡ ζητουμένη πότερον τὰ τρία ἑνὸς 

ἔστιν ἢ ἑκάστου" δόξει δὲ τισι καὶ ἀμφιβολία εἶναι τοῦ- 

TO, ἡ κατὰ σύνϑεσιν, οὐχ ἔστι μέντοι. OV yaQ διάατασις 
50 ἡ ἐπιπλοχὴ ποιεῖ τὴν ζήτησιν . ἐνταῦϑα οὐδὲ Ὄνομα ἀμ- 

φισβητούμενον" διὸ οὐκ ἀμφιβολία ἀλλὰ συλλογισμὸς 
ἐστιν. ἀνάγχη γὰρ συλλογίσασθαι, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἢ 

Ἢ Ald, καί, 0 
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ἕν ἀδίκημα τρίτον ποιῆσαι, ἢ καϑ' ἣν ἔγκλημα ἀνὰ 
ἅπαξ. ἐπιστατέον δὲ, ὡς ἐν M πάσῃ συλλογισμὸς ἐμπί- 
πτει. ἐν συλλογισμῷ δὲ οὐδεμία ἄλλη πλὴν στοχασμοῦ, 
ἥ τις ἐν τῇ γνωμῃ τοῦ γνομοϑέτου ἐμπίπτῳ στοχαστιχῶς 
ἐξεταξομένη. | 8 

Περὶ ἀμφιβολέας- 

Σωπέτρου." Tw; ἀσύστατόν φασιν n Tiv 
ἀμφιβολίαν, τῷ μὴ ἔχειν τεχμήριον φανερὸν, ὡσπερ τον 
στοχασμὸν, à οἱ δὲ πρὸς τῷ συνεστάναι καὶ εἴδη φασὶν 
αὑτὴν ἔχειν τὸ χατὰ πνεῦμα xal τόνον 3 καὶ ὁμωνυμίαν, 10 
σύνϑεσιν τε καὶ διαίρεσιν. ἡμεῖς δὲ συνιστάναι μὲν αὖ- 
ἣν φήσομεν, εἴδη δὲ οὐχ ἐροῦμεν ἔχειν ἢ, ἀλλὰ τρόπους 

αὐτὰ 4 "ἤσομεν τῶν κατὰ ἀμφιβὸ ἰαν προβλημάτων . 
διατί 5 ἐ ὠνόμασται οὕτω φανερόν. διὰ 720 τὸ μὴ ἔχειν 

"TL ὡρισμένον π oc τὴν τοῦ ζητουμένου σύστασιν, μηδὲ τε 18 
παρέχεσθαι μηδ᾽ ἕτερον τῶν ἀγωνιζομένων σαφὲς, ἅτε 
ῥητοῦ διάνοιαν ἐξετάζοντος ; ἧς πολυσχιδής τὸ χαὶ ἀόρι- 
Gtog* ἡ ἐξέτασις. ὅρος δὲ αὑτῆς ἐστιν οὗτος " ἀμφιβολία 
ἐστὶ στασις πολιτιχοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, xad 
ἣν τὴν διάνοιαν ἐξετάζομεν τοῦ ῥητοῦ. Ἶ. olov ὡς ent 20 

4 Syriano haec tribuit Ven,, « quocum consentit commenta- 
rius anonymi, qui continetur in codice Monacensi 376., quem 
insignivi litera À, et 125. quem notavi B. Incipiunt vero ita; 
Τὴν ἀμφιβολίαν Κουρνοῦτος μὲν ( Ven. ἐν om.] πρώτην τῶν ἀλ- 
λων ἀξιοῖ τάττεσθαι στάσεων, δι᾽ ἣν xat ἀρχὰς [Monn. καταρχὰςῖ 
ἔφαμεν αἰτίαν " δύο γὰρ εἶναί φησι» ἐν ταῖς στάσεσιν ἀμφιβολίας, ᾿ 
τὴν μὲν ἐν πράγμασι, τὸν στοχασμὸν λέγων, τὴν δὲ ἐν ὑητοῖς τὴν ἀμ- 
φιβολίαν, πρότερα (V en. πρότερον δὲ τὰ ῥητὰ τῶν πραγμάτων, προ- 

| τέρα ἄρα καὶ 5 περὴὶ τὰ ῥητὰ ἀμφιβολία μελετηϑήσεται " ἕτεροι δὲ 
. ἄσύστατον [Monn. add. μὲν) ταύτην εἶναί φασι τῷ μηδὲν 'E, ἔχειν TEX ἡ- 
ριον φανερὸν, ὥσπερ καὶ τὸν στοχασμύν. κιτιλ.  2AÀÍ|d.rouov (sic). 
Monn. τόνους. Ven, τὸ χατὰ πνεύματα καὶ τόνους. 5 Ven.et 
Monn., addunt: διὰ τὴν πολλάκις εἰρῃμένην αἰτίαν, 4 Monn, 
αὐτῆς. 5 Ven. et Monn. ὠνόμασται δὲ οὕτως ἢ στάσις ἐκ τοῦ 
μηδέν τε τέλεον [Ven. τελέως] φανερὸν πρὸς τὴν τοῦ ξητουμένου σύ- 
στασιν μηδετέρῳ [Ven. μηδ᾽ ἕτερον] παρέχεσθαι τῶν ἀγωνιζομένων, 
ἅτε ( Ven. ἅπερ] ᾧ. δ. ἐξετάζοντι [ Ven, ἐξετάζοντας ]. 6 Monn, 
ἀόριστός ἐστιν. l 7 Ven, et Monn. οἷον τελευτῶν τις κατ- 
ἐλιπέ τινι τὴν οὐσίαν, ἐφ᾽ ᾧ τε ἀναϑεῖναι I[Monn. οἷον T&À, 
τις διέϑετο ἀναϑεῖναι] τῇ πόλει “Ἡρακλέα χρυσοῦν ῥόπαλαν ἔχοντα " 
xal ὃ μὲν τὸ ῥόπαλον μόνον ἀναϑεῖναι βούλεται χρυσοῦν, οἱ ΓΝ en, 
6] δὲ τὸν ὅλον “Ἡρακλέα. φασι δεῖν ἀναστῆσαι χρυσοῦν" ὃ μὲν γὰρ 
κατὰ ὑποστιγμὴν ἀναγινώσκει μέχρι τοῦ “Ἡρακλέα, καὶ οὕτως &ndyes 
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τοῦ ἀναϑεῖναι τῇ πόλει χαταλιπόντος HoaxMa χρυσοῦν 
ῥόπαλον ἔχοντα. τρόποι δὲ τῶν ὃ χατὰ ἀμφιβολίαν προ- 
βλημάτων οἵδε᾽ κατὰ πνεῦμα, κατὰ τόνον, xad. ὁμωνυ- 
μίαν, κατὰ σύνϑεσιν, κατὰ διαίρεσιν. ἔστι" δὲ κατὰ 

δ πνεῦμα μὲν ἀμφιβολία ὡς τόδε.. κατέλιπέ τις φίλῳ τὴν 
οὐσίαν, ἐφ τον πιστότατον ?! τῶν οἰκετῶν ἔνδεκα 
ἔτεσι ὀρέψαι 1, λαὶ 0 μὲν δασύίνων ἕνδεχα ἕτεσιν 1 
ἀξιοῖ τραφῆναι, ὁ δὲ ψιλῶς ἀναγιγνώσχειν, δέκα € | ἔτη μό- 
»v. χατὰ tovov** δέ" οἷον ἑταίρα *5 χουσία εἰ φοροίη 

40 δημοσία ὃ ἔστω, ἑάλω ! 6 γρυσία οροῦσα ἑταίρα, χαὶὸ μὲν πα- 
ροξυτόνως ἀναγινώσχων Τῇ uode αὐτὴν εἰναι χελεῦει, 
οἱ δὲ συνηγοροῦντες ἐχείνη ἢ ᾿ $ προπαροξυτόνως ἀναγινώς- 
σχοντες τὰ χρυσία φασὶν 19 εἶναι δεῖν δημόσια. χαὶ αὖ 
ἐπὶ τοῦδε" πώλων μηδεὶς διδότω τέλος. ἐνταῦϑα γὰρ ὃ 

45 μὲν παροξύνων à ἵππὼν ἐρεῖ μὴ διδόναι τέλος. ὁ δὲ περι- 
σπῶν τὸν πιπράσχογτα, xata δὲ ὁμωνυμίαν, οἷον 35 τοῦ 
ϑεοῦ χρήσαντος, 

τεῖχας 31 Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὑρύοπα Ζεὺς, 

οἱ μὲν εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀξιοῦσι καταφεύγειν χοτίνοιᾳ 
20 τότε πυχγοῖς ?? καταπεφραγμένην, Θεμιστοχλῆς δὲ πρὸς 

χουσοῦν ῥόπαλον ἔχοντα, oi δὲ μέχρι τοῦ “Ἡρακλέα χουσοῦν ὑποστί- 
ζουσιν, εἶτα ᾿ἐπάγουσι, ῥόπαλον ἔχοντα. ( Monn. βούλεται χρυσοῦν, 
ὑποστίξων εἰς 10, Ἡρακλέα " ὃ δὲ olo» τὸν Ηρακλέα φησὶ χρυσοῦν, 
μέχρι τοῦ χρυσοῦν ὑποστίςων. ] διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις τοῖςδε, 
προβολῇ ὑητοῦ, διανοίᾳ, περιέχοντι καὶ περιεχομένῳ, πηλικότητι, πρός 
τι, γνώμῃ vouogérov, γνώμης αἰτήσει, χρώματι, μεταλήψει, ἀντιϑετικῇ 
τὴ ἐμπιπτούσῃ. [Monn. ἑτέρᾳ TOU αὐτοῦ ῥητοῦ προβολῇ, κατὰ τὸ 
ἀμφίβολον, διανοίᾳ τοῦ ,ομοϑέτου, περιέχοντι καὶ περιεχομένῳ, πη- 
λικότητι, πρός τι, γνώμης ἐρωτήσει, χρώματι, ἀντιϑέσει, ἀντεγκχλη- 
ματικὴ τῇ ἐμπιπτούσῃ, μεταλήψει, ϑέσει, ποιότητι καὶ γνώμῃ. Τρό- 
ποι δὲ εἶσι τῶν τῆς ἀμφιβολίας προβλημάτων͵ τέσσαρες, κατὰ πνεῦ- 
μα, κατὰ τόνον, κατὰ ὁμωνυμίαν, κατὰ σύνϑεσιν καὶ διαίρεσιν, 
8 Àld, τοῦ, SCT. τῶν. 9 Monn, χατὰ πγεῖμα μὲν ἐστιν, ὡς τό- 
δε. ἡ 10 Ven, ig ᾧτε. Monn. ἐφῶτε. 11 Ald. πιστώτατνγν. 
.12 Monn. τρέφειν. 13 Ven. ἔτη ἀξιοῖ. Ald. ἔτεσι ἀξιῶν, Par. - 
Monn. ἔτεσιν ἀξιοῇ. 11 Ven. κατὰ δὲ τόνους. Monn, δὲ om. 
15 Ald. Mon. B ἑτέρα, Par. Ven, Mon. À ἑταέρα, 16 Monn. 
om, ἑάλω, et καὶ, quod paullo post sequitur, 17 Monn. ad- 
dunt: τὸν νόμον. 18 Mon. avrg.  ἈΑἠΑ9 Ald, φησὶ». Ven. 
Monn. φασὶν δεῖν εἶναι δημόσια, | Quae sequuntur, καὶ αὖ --- 
τὸν πιπράσχοντα, absunt a Ven. et Monn, 20 Ven. οἷον om, 
21 Monn. τεῖχος ξύλινον 'Γριτογενείῃ διδοῖ evQvon& Ζεύς. -- He- 
rodot. VII, 141. 22 Monn, πολλοῖς περιπεφραγμώνην [B n&- 
78 
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